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Sammanfattning  
Syftet med denna studie var att undersöka matematiklärares uppfattningar kring 

kunskapsinhämtning, undervisning och elevers attityder till matematik. Detta sätts 

i relation till den kommande ämnesbetygsreformen (SOU 2020:43) och hur det kan 

tänkas påverka lärarnas betygsättningspraktik i jämförelse med dagens 

kursbetygssystem. I studien har detta ställts mot en forskningsbakgrund inom dessa 

discipliner för att åberopa eventuella konsekvenser av övergången till ämnesbetyg. 

Lärarnas uppfattningar undersöktes genom en inledande enkät som sedan följdes 

upp av semistrukturerade intervjuer med tre frivilliga enkätrespondenter. 

Enkätsvaren kvantifierades och undersöktes utifrån medelvärde, standardavvikelse 

samt korrelation. Det teoretiska ramverket som användes var av Suurtamm och 

Koch (2014), där de beskriver fyra olika dilemman lärare kan ställas inför vid en 

förändring av bedömningspraktiker. Studien visar på att lärarnas uppfattningar både 

kan vara i linje med betygsutredningen (SOU 2020:43) men även att de tydligt 

skiljer sig. Forskningsbakgrunden står också stundtals i kontrast mot 

betygsutredningen (SOU 2020:43) och lärarnas åsikter, vilket skapar dilemman för 

hur skolutvecklingen borde gå vidare med målet att öka elevers 

kunskapsinhämtning samt förbättra deras attityder till matematikämnet. 
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Förord 

Vi är två studenter på Högskolan Kristianstad som utbildat oss till ämneslärare i 

matematik och kemi mot arbete i gymnasieskolan. Eftersom vi själva har varit 

elever med kursutformad matematik finns det en nyfikenhet hos oss kring 

ämnesutformad matematikundervisning och betygssättning.  

Vi vill tacka alla medverkande i studien samt vår handledare Örjan Hansson för gott 

stöd och goda samtal! 
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1. Introduktion 

Matematikämnet i gymnasieskolan kan uppfattas komplext, samtidigt som det kan 

vara fantastiskt roligt och utvecklande. Betygssättningspraktiker påverkar både 

lärare och elever och bör därför vara väl anpassat för båda. Skolverkets statistik 

(2020a) visar på att 28 procent av Sveriges gymnasieelever står utan examen eller 

studiebevis efter de traditionella tre skolåren. Det är hårt att uttrycka sig i former av 

att betyg hindrar elevers kunskapsinhämtning, men det är av stor vikt att de används 

på ett korrekt och framåtsyftande sätt (Brookhart et al. 2016). 

Ämnesbetygsreformen, som träder i kraft år 2025 är ett politiskt beslut med målet 

att skapa ett mer hållbart betygssystem i Sverige (SOU 2020:43). Den innefattar 

förändringar kring just skolämnens och betygssystemets struktur.  

Att sätta betyg i dagens gymnasieundervisning med kursbetyg ska spegla elevens 

kunskaper när betygssättningen sker (Skolverket 2021a). Det ska sättas i relation 

till de kunskapskrav som gäller för den aktuella kursen. Grunden för betygssättning 

ska vila på all form av information om elevens kunnande och med ett varierat och 

tillräckligt brett bedömningsunderlag (Skolverket 2022). Elevernas 

kunskapsinhämtning i matematikämnet är ständigt omdiskuterad, då den anses vara 

bristfällig (se bla. OECD 2021). Matematikämnet ska med ämnesbetygsreformen 

struktureras om till ett enda ämne. De tidigare matematikkurserna blir till nivåer 

istället, så att det delvis ska finnas mer tid och bedömningsunderlag innan 

betygsättning sker. Detta innebär förändringar för lärares yrkesutövande, utifrån 

flera aspekter, såsom undervisning, bedömningsarbete och betygssättningsarbete.  

Syftet med betyg är viktigt att definiera då det visat sig har haft olika funktioner. 

Selghed (2011) beskriver hur ett högt betyg under tidigt 1900-tal innefattades av 

god utantillkunskap och faktakunskap men att den moderna skolan skiftat fokus och 

lägger allt mer vikt på förståelse. Matematiken i gymnasieskolan är mer inriktad på 

processer än produkter såsom begrepp och olika färdigheter (Skott et al. 2010), 

vilket också spelar roll inom olika bedömningspraktiker. 
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Som lärare ansvarar du fullt för din undervisning och betygssättning, samtidigt som 

du påverkas av en rad olika faktorer. Det kan vara i större kontext, likt politiska 

beslut, men också i mindre kontext i form av individuella uppfattningar, elever och 

kollegor (se bla. McMillan 2003; Skott et al. 2010; Klapp 2015; Black & Wiliam 

1998). Med avstamp i matematikens komplexitet utifrån elevperspektiv, lärares 

yrkesuppdrag och egna erfarenheter, är betygsystemet en viktig del för att uppnå 

måluppfyllelsen.  

1.1 Ämnesbetygsreformen 2025 

Fram till år 2025 ska kursbetyg användas men därefter utgår gymnasieskolan istället 

ifrån ämnesbetyg (Skolverket 2021b).  

Betygsutredningen är utförd på uppdrag av Regeringen (SOU 2020:43) och är 

utförd främst av forskare och politiker inom skolväsendet. De beskriver i sitt 

betänkande en hoppfullhet över att ämnesbetygen ska ge större möjligheter till 

fördjupade ämneskunskaper eftersom ämnesinnehållet arbetas med över en längre 

tid. Det kan även ge en mer rättvis helhetsbild och därmed bedömning av elevernas 

kunskaper, där det kan finnas tid till att korrigera misslyckade prestationer av olika 

slag. På så sätt ska även elevers stressnivå över betyg kunna motverkas. 

Kursbetygen däremot visar på större flexibilitet eftersom eleverna både kan få 

direkt återkoppling men även kunna lägga visst matematiskt innehåll bakom sig 

efter avslutad kurs. En negativ aspekt av kursbetygen är att kurserna kan uppfattas 

som fragmenterande eftersom progressionen hos eleverna behöver framhävas under 

ett kortare tidsspann.  

Med ämnesbetyg istället för kursbetyg är det tänkt att eleverna kommer att få ett 

eller möjligtvis två betyg i ämnet matematik, då matematiken delas in i nivåer 

istället för kurser. Betyg som ska representera elevens kunskap inom ämnet, delas 

ut efter varje avslutad nivå. Läser eleven en ny nivå, ersätts det gamla betyget.  Om 

en elev däremot skulle få betyget F (icke godkänt), har eleven två betyg i ämnet 

matematik, det senaste över F-nivå samt sitt F. 
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1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Genom denna studie ämnar vi undersöka olika uppfattningar hos gymnasielärare i 

matematik och vad de anser gynnar eleverna mest utifrån kunskapsinhämtning, 

undervisning och attityder till ämnet. Detta sätts i relation till det rådande 

kursbetygssystemet och den förändring av bedömningspraktik som kan tänkas ske 

med det kommande ämnesbetygssystemet. Lärarnas uppfattningar jämförs med 

betänkandet kring ämnesbetygsreformen (SOU 2020:43) och relevant forskning. 

 Vilka erfarenheter av kursbetyg har gymnasielärare i matematik utifrån:  

(i) elevers kunskapsinhämtning, (ii) undervisning och (iii) elevers attityder 

till ämnet? 

 Vilken uppfattning om ämnesbetyg har gymnasielärare i matematik utifrån:  

(i) elevers kunskapsinhämtning, (ii) undervisning och (iii) elevers attityder 

till ämnet? 

1.3 Disposition 

Arbetets utformning har till stora delar följt Högskolan Kristianstads mall för 

examensarbete. I forskningsbakgrunden beskrivs tidigare studier som utgått ifrån 

lärares uppfattningar utifrån elevers kunskapsinhämtning, undervisning samt 

elevers attityder till matematikämnet. Forskningsbakgrunden avslutas med ett 

stycke kring begreppet matematikångest. Vidare i detta examensarbete följer 

teoretiskt ramverk, metoder samt studiens tillförlitlighet. Därefter presenteras både 

enkätresultat och intervjuresultat. Sedan följer slutsatser och diskussionsavsnitt. 

Arbetet avslutas med ett avsnitt om pedagogiska implikationer samt vidare 

forskning.  
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2. Forskningsbakgrund 

I forskningsbakgrunden tas olika aspekter upp som har en inverkan på elevers 

kunskapsinhämtning, lärares undervisning och elevers attityder till 

matematikämnet. 

2.1 Formativ och summativ bedömning  

Suurtamm och Koch (2014) benämner bedömning (engelsk översättning: 

assessment) som en bred term för att inkludera all form av bedömning som försiggår 

i en lärarpraktik. I vissa fall kan det likställas med begreppet utvärdering  (Lundahl, 

Hultén & Tveit 2016). Detta kan sättas i relation till Klapps studie (2014) kring hur 

elever påverkas av sina betyg i grundskolan där hon använder sig av bedömning 

kopplat till formativ och summativ indelning. Begreppet betygssättning bygger på 

olika typer av bedömningar, där Lundahl et al. (2015) beskriver hur det grundas på 

formativa och summativa bedömningar.  

Begreppen har enligt Lundahl, Hultén och Tveit (2016) sin grund i amerikansk 

utvärderingsteori. Formativ bedömning kan definieras som kontinuerlig 

återkoppling för att hjälpa eleven förstå vad som kan utvecklas inom ett visst 

område. Däremot benämner Betygsutredningens betänkande (SOU 2020:43) hur 

formativ bedömning kan te sig väldigt olika och uppfattas olika av elever. Det 

nämns även risker med att använda betyg, som ses som summativt, det vill säga 

som ett fastställande och inte framåtsyftande verktyg.  

Återkoppling (engelsk översättning: feedback) är ett centralt begrepp för formativ 

bedömning och kan definieras som att det är den respons eleven får för att stötta 

deras lärande (Klapp 2015). Det hjälper även att svara på de frågor Hattie och 

Timperley (2007) nämner med att hjälpa eleven förstå vart den ska, var den är och 

hur den ska fortsätta vidare i sitt lärande. Som Lundahl et al. (2016) beskriver 

medför ofta de summativa bedömningarna större konsekvenser än de formativa 

bedömningarna, i form av slutbetyg. Detta kan motivera varför betyg och 

betygssättning används olika. Beroende på om skolorna betygsätter efter kursbetyg 

eller ämnesbetyg stöter eleverna på summativa bedömningar av definitiv karaktär 

mer eller mindre sällan, vilket också kan påverka eleven.  
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2.2 Lärares uppfattningar kring betyg och 

bedömning 

Begreppet lärares uppfattningar (engelsk översättning: teachers beliefs) sätter 

Brookhart et al. (2016) i relation till vad betygen faktiskt innebär. Det vill säga att 

betygen innefattas av fler aspekter än enbart elevernas kunskaper, vilket är 

Skolverkets (2021a) definition av vad betygen ska grunda sig i. Ett annat sätt att se 

på lärares uppfattningar är att istället se det som en konflikt mellan sin egen 

uppfattning och utomstående klassrumskulturer och invanda praktiker (Suurtamm 

& Koch 2014), vilket också McMillan (2003) lyfter i sin studie.  

2.2.1 Betygssättning 

Att sätta betyg har visat sig variera sig i flera former, både vad det är som inkluderas 

i betyget och själva betyget i sig (Brookhart et al. 2016). Detta innebär att 

bedömningen som ligger till grund för betygen kan ha multimodala aspekter inom 

sig, såsom uppförande och engagemang. Därför kan det också vara tvetydigt att 

påstå att betygen explicit speglar elevernas kunskap inom ett område. Vilket kan bli 

problematiskt då Skolverkets (2021a) beskrivning av betyg är att det ska motsvara 

en elevs kunskapsnivå. Brookhart et al. (2016) beskriver att betyg och bedömning 

ter sig olika bland annat på grund av lärares ovana gällande betygsättningen samt 

att många bedömer och betygsätter ensamma. På så sätt försvåras målet med 

likvärdig bedömning eftersom lärare tycker olika men håller det för sig själv 

(Brookhart et al. 2016). Cox (2011) beskriver hur elevernas slutbetyg grundar sig 

70 procent av test (prov och slutprov) samt 30 procent av lärarens eget omdöme. 

Att betygsarbetet i Sverige även är en myndighetsutövning och därmed en effekt 

från det demokratiska samhället spelar också sin roll, enligt Lindberg (2002). Trots 

samhälleliga orsaker är lärare oftast ensam beslutsfattare kring bedömning och 

betyg för sina kurser.   

Inom ramen för bedömning innefattas olika uppfattningar och tolkningar. Utifrån 

detta har Suurtamm och Koch (2014) konkretiserat fyra typer av 

bedömningsdilemman som berör skolundervisningen. Dessa är (i) konceptuella 

dilemman, (ii) pedagogiska dilemman, (iii) kulturella dilemman samt (iv) politiska 
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dilemman, vilka bygger på ett ramverk av Windschitl (2002). I en studie om 

likvärdig betygssättning inom olika gymnasieprogram kunde Korp (2006) urskilja 

olika sätt att sätta betyg, vilket sedan utvecklades i olika modeller för 

betygssättning. Ett exempel som nämns är att det på yrkesprogram inte är ovanligt 

att elevers beteende och attityder vägdes in i betyget. Betygsgrundande var 

provresultat, närvaro, lektionsaktivitet samt lärarens egen uppfattning kring 

kunskapsnivån. En annan modell jämförde strikt elevens kunskaper och förmågor 

med kursplan och kunskapskraven. Den sista modellen verkade som en summering 

av provresultat och betyg på moment i kursen. Detta kan skilja sig ifrån vad 

Skolverket (2020b) anser vara en rättvis bedömning, med att betyg ska spegla 

kunskaper i förhållande till kunskapskraven och utifrån all tillgänglig information. 

Klapp (2015) diskuterar Korps modeller och beskriver hur en allsidig bedömning 

kan klassas som skev eftersom läraren ska utgå ifrån all tillgänglig information, där 

egen uppfattning kan inkluderas.  

För att uppnå en god bedömningspraktik påpekar Suurtamm och Koch (2014) hur 

en entydighet behövs mellan lärare. Deras studie visar att likvärdiga uppfattningar 

möjliggör större bedömningsvaliditet och i de fallen där policydokument 

missuppfattades medförde det dilemman för lärarna. I Coxs (2011) studie visar sig 

många olika typer av bedömningspraktiker inom samma skola, vilket just påvisar 

komplexiteten av en entydig bedömning. I studien undersöktes lärares 

uppfattningar kring bedömning genom en bedömningsreform, vars mål var att höja 

studieresultaten och öka elevengagemanget. Reformen beskrev att lärarna inte 

skulle påpeka sena inlämningar eller omprov. Lärarna i sin tur hade olika system 

och förhållningssätt. De var inte överens om reformen faktiskt skulle gynna 

eleverna. Bland annat var ett argument att det motsätter sig hur det verkliga livet 

accepterar sent gjorda uppgifter, som i arbetssammanhang, vilket kan frångå 

skolans fostransuppdrag (Skolverket 2011). 
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2.2.2 Undervisning 

Betygsättningen i Sverige byggs på all undervisning som bedrivs under 

gymnasiekursernas gång (Skolverket 2011). McMillan (2003) har skapat ett 

ramverk som beskriver olika faktorer som en lärare behöver förhålla sig till inom 

sin betygssättningspraktik. Vi har gjort en egen tolkning och översättning av 

McMillans figur (2003), se figur 1. 

 

Figur 1. Tolkning och översättning av McMillans ramverk (2003), 

Vissa punkter såsom politiska beslut, exempelvis styrdokument, utgörs av tydliga 

förhållningsregler. Andra punkter som inte består av mallar eller regelverk kan ändå 

påverka undervisningen. Sådana exempel kan vara vårdnadshavare eller egen 

filosofi. McMillan (2003) beskriver också att det kan finnas spänningar mellan 

lärarens egna kunskaper, uppfattningar och förväntningar samt externa faktorer, 

vilket kan utmärka sig extra i lärares betygssättningsarbete. Ett sätt att motivera ett 

betyg är att det grundar sig i många skriftliga examinationer och på så sätt 

underlättar det för läraren ifall det blir en argumentation kring en elevs betyg (Korp 

2006). 

Som Skott et al. (2010) beskriver har matematikundervisningen gått från att 

eleverna ska bemästra begrepp och olika färdigheter, till att det alltmer är fokus på 

samband och problemlösning. Detta belyser Cobb och Yackel (1996) med sitt 

framarbetade ramverk gällande sociala och psykologiska perspektiv som visar sig i 

ett klassrum och i undervisning. Det kan vara vilken typ av dialog som eleverna 



 13 (51) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

förväntas ha, såsom att förklara hur man tänkt snarare än om svaret är rätt eller fel. 

I studien beskrivs det hur flera delar vävs samman, upprätthåller normer och skapar 

nya. 

Detta kan i sin tur jämföras med McMillans figur (2003) om 

betygssättningspraktiken hos lärare. En lärares interna faktorer som påverkar 

betygssättning löper stor risk att kollidera med de externa faktorer som influerar en 

lärares undervisning. Skolor vill följa styrdokument, uppnå höga studieresultat, 

vara i god relation till vårdnadshavare samtidigt som läraren som enskild individ 

ansvarar för att sätta ett betyg som motsvarar elevens kunskaper, men med alla 

tidigare nämnda bakomliggande faktorer blir detta en utmaning. “Hellre fria än 

fälla” är ett motto som Lindberg (2002 s.43) tog upp efter intervjuer med 

grundskollärare, där de beskrev sin betygssättningspraktik. Vidare belyste 

Lindbergs studie hur reformer förändrar lärares syn på kunskap och styrdokument 

och därmed bidrar med stora skillnader i hur lärare lägger upp sin undervisning. 

Betygen besitter en flertydighet, både som en tillbakablick på tidigare prestationer 

och hur eleven påverkas i framtida undervisning. Korp (2006) beskriver i sin studie 

hur undervisningen innefattas mer av skriftliga prov om elevgrupperna ofta 

förändras eller om lärarna inte hunnit lära känna eleverna och på så sätt har sämre 

uppfattning om deras kunskaper. I studien beskrivs också prov som ett sätt att 

framhäva tysta elevers kunskaper, eftersom de inte tar plats i klassrummet. 

Klapp (2015) beskriver hur elever har olika förutsättningar för att lyckas och 

därmed får olika mycket hjälp och stöd av läraren i sin undervisning för att 

möjliggöra ett fördjupat lärande. Det kan bli problematiskt utifrån betygsperspektiv 

då eleverna har fått olika förutsättningar, på grund av de olika anpassningarna, men 

samtidigt har läraren visat på god läraretik genom att anpassa undervisningen för 

varje individ (Lundgren et al. 2014). Detta belyser även Lindberg (2002) genom att 

diskutera rättviseaspekten av betygsättningen. Oavsett om elev eller lärare vill det 

så kommer betygen ligga till grund för någon form av jämförelsemätning, såsom 

begreppet betyg definieras och används i den svenska gymnasieskolan (SOU 

2020:43). Ett av skolans uppdrag är att förbereda för kommande samhällsliv och 
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arbetsliv (Skolverket 2011) där prestation och jämförelser kommer att väga tungt, 

till exempel genom att utföra ett bra arbete på sin arbetsplats.  

2.2.3 Elevers motivation och inställning 

Elevers attityder i form av motivation och generell inställning till lärande har en 

påvisad effekt av betyg (Skolverket 2016). Dessa effekter har både varit positiva 

och negativa, vilket visar på relevansen över att besitta en medvetenhet om betyg 

som lärare. Det generella mönster som finns är att lågpresterande elever påverkas 

negativt av betyg men att högpresterande blir mer motiverade eller ligger kvar på 

samma motivationsnivå (Klapp 2014; Klapp 2015). Det finns studier likt Black och 

Wiliam (1998) som visat på att lärarens återkoppling på bedömt material spelar en 

oerhört stor roll för hur elever tar till sig dessa bedömningar. Även att många lärare 

ser betygsättningen som något som inte har en inverkan på elevernas lärande 

(Schinske & Tanner 2014) är problematiskt. Black och Wiliams (1998) 

undersökning visar på att det i högsta grad påverkar elevers kunskapsinhämtning 

på sikt. Även Harlen och Crick (2002) har i sin litteraturstudie kommit fram till att 

summativa bedömningar generellt sett påverkar lågpresterande elever negativt. Det 

blir som en dubbel motgång för eleverna då de blir märkta som svagare elever efter 

sina betyg och får ännu lägre självkänsla än vad de redan hade. Harlen och Crick 

(2002) beskriver hur framförallt studiesvaga elever missgynnas av 

bedömningssituationer och hur bedömning i skolundervisningen sätter eleverna i 

sådan kontext att det livslånga lärandet skadas. 

Inom formativ bedömning ses återkoppling som ett bra verktyg för elevernas 

kunskapsinhämtning (Klapp 2015). Till skillnad från den summativa bedömningen 

har den formativa bedömningen visat sig gynna eleverna. Den formativa har 

däremot dokumenterats ha antingen en god påverkan eller relativt oförändrad bild 

av elevernas kunskapsinhämtning, motivation och prestationer (Klapp 2015). Det 

är dock viktigt att återkopplingen är konstruktiv och inte bara fokuserar på elevens 

brister utan också påvisar vad eleven gjorde bra. Detta kan skapa ett större intresse 

och då en större motivation till fortsatt utveckling (Klapp 2015). 
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Pelletier och Rocchi (2016) beskriver hur lärarnas motivation påverkar elevers 

engagemang till ämnet och deras motivation. De beskriver flera olika faktorer som 

påverkar motivation hos lärarna såsom upplevd autonomi och press från 

administration och vårdnadshavare. Lärare som är motiverade kommer oftare med 

nya pedagogiska idéer och är mer benägna till att utveckla sin undervisning än de 

som inte är motiverade. McMillan (2003) tar upp olika aspekter som påverkar en 

lärares arbete, såsom egna uppfattningar och värderingar i relation till press från 

bland annat externa aktörer (exempelvis rektorer, styrdokument och 

vårdnadshavare), vilka kan påverka en lärares arbete negativt. 

2.3 Matematikångest 

En av huvudpunkterna i ämnesbetygsreformen är att minska stressen över betyg 

och betygsättning (SOU 2020:43). Många elever känner sig pressade och stressade 

inom matematikämnet och ett vedertaget begrepp gällande detta är 

matematikångest (engelsk översättning: math anxiety) (Luttenberger, Wimmer & 

Paechter 2018). 

Gillmor, Poggio och Embretsons (2015) studie bekräftade att elever presterade 

bättre på matematikprov om de upplever mindre press än om de upplever en förhöjd 

press. Vidare har också studier visat på att elevernas egna uppfattning och intresse 

för matematiken påverkas av deras prestationer och utav lärarens bedömningsarbete 

(Trautwein et al. 2006). Klapp (2014) beskriver hur elevernas syn på sin egen 

förmåga påverkar deras prestationer. Av liknande skäl är elevers mående något som 

bör tas med i beaktningen gällande skolornas betygssystem. Gillmor et al. (2015) 

belyser hur bedömningstillfällena tydligt ska poängtera vad som kommer att 

bedömas och att inte för många aspekter ska blandas samtidigt, till exempel i en 

matematikuppgift. Detta medför att eleverna tydligare förstår vad som förväntas av 

dem, vilket i sig sänker matematikångesten och ger en positiv inverkan på 

elevprestationerna (Gillmor et al. 2015; Schinske & Tanner 2014). 

För en ungdom upptas stora delar av den vakna tiden av skolan. Betygssättningen 

från läraren påverkar eleverna, men flera andra faktorer spelar också sin roll 

gällande matematikångesten som många elever är drabbade av. Schinske och 
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Tanner (2014) beskriver hur elevens motivation till skolämnena består av aspekter 

som verkar antingen positivt eller negativt. Dessa innefattas av hur eleven ser på 

sig själv, lärarens betyg, individuell prestation och prestation i jämförelse med 

andra (klassen eller hela skolan). Det vill säga, många olika aspekter påverkar 

elevernas attityder gentemot skolämnena och eftersom matematiken är följd utav 

förutfattade meningar, är det av extra vikt att ett bedömningsarbete och 

betygssystem möjliggör och underlättar elevernas kunskapsutveckling. Sätts detta i 

relation till vad en lärare behöver förhålla sig till i sitt betygsarbete (se bla. figur 1), 

visar sig komplexiteten inom det svenska betygssystemet, både utifrån 

elevperspektiv och lärarperspektiv.  
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3. Teoretiskt ramverk 

Studien kommer att utgå ifrån Suurtamm och Kochs (2014) ramverk som handlar 

om bedömningsdilemman. Författarna motiverar hur deras ramverk bygger på en 

konkretisering av Windschitls (2002) ramverk där lärares dilemman undersöks 

utifrån att använda sig av konstruktivismen i praktiken. Suurtamm och Kochs 

ramverk används i en studie gällande en ny betygsättningspraktik som 

implementerades i Kanada, där de fastställer komplexiteten av att förändra ett 

betygssättningssystem. Av denna anledning så passar detta ramverk väl till studien 

då ämnesbetygen kommer leda till en förändring av betygssättningspraktiken i 

Sveriges gymnasieskolor.  

Vår applicering av ramverket kommer istället inrikta sig på vilka typer av aspekter 

inom betygspraktikerna vårt nuvarande svenska betygssystem med kursupplägg 

medför, för gymnasielärare i matematik. Det sätter vi sedan i relation till hur lärarna 

kan tänka sig detta förändras med ämnesbetyg. Ramverket innefattar fyra olika 

dilemman: (i) konceptuella, (ii) pedagogiska, (iii) kulturella samt (iv) politiska. 

Suurtamm och Koch (2014) beskriver hur lärares bedömningspraktiker ofta kan 

innefattas i flera dilemman eller en blandning mellan dem, vilket gör att gränsen 

mellan de olika dilemman är svävande.  

Konceptuella dilemman kopplar Suurtamm och Koch (2014) samman med lärares 

syn på varför bedömning används i undervisningen och dess olika syften, såsom 

fastställande av kunskaper eller framåtsyftande mål. Genom att tillämpa detta på 

nuvarande betygssystem i Sverige och sedan sätta det i relation till framtida 

ämnesbetygssystem kan man klargöra hur väl ett betyg representerar en elevs 

kunskaper i matematik. Men även vilka prioriteringar eleverna gör i avseendet mot 

fördjupade kunskaper och goda betyg. Pedagogiska dilemman handlar istället om 

hur bedömning används i undervisningen, till exempel vilken roll som underlaget 

har eller hur man som lärare skapar bedömningstillfällen där eleverna får goda 

chanser till att visa sina kunskaper. Kulturella dilemman grundas på uppbyggda 

kulturer och normer som finns inom skolmiljön. Det kan uppstå genom att det sker 

förändringar som motsätter sig invanda mönster och normer. I vår studie 

kontextualiseras detta inom området bedömningspraktiker som innefattas av 
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kursbetyg respektive ämnesbetyg. Det kulturella dilemmat visar sig genom att 

lärarnas beprövade erfarenheter tyder på olika tillvägagångssätt inom systemen. 

Inom den sista kategorin, politiska dilemman, sätts lärares relationer emot politiska 

beslut, styrdokument och skolledning, vilka inte alltid har samma syn eller intention 

med vad en bedömningspraktik ska innehålla eller i vilket syfte. 

Ämnesbetygsreformen (SOU 2020:43) har klargjort att deras uppfattning är att 

ämnesbetyg kommer att representera elevers kunskaper bättre, att de har större 

möjligheter till att fördjupa sitt lärande samt att motivationen till 

kunskapsinhämtning ökar. Med empiriinsamlingen i denna studie lyfts även 

matematiklärarnas beprövade erfarenheter och uppfattningar kring betygspraktiker 

upp till ytan. Vi tror att lärares uppfattningar kring kursbetyg utifrån 

bedömningsprocessen kan beskrivas väl utifrån ramverket, eftersom det ska sättas 

i relation till huruvida samma möjligheter och dilemman förväntas finnas efter 

ämnesbetygsreformen ägt rum.  
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4. Metod  

Då studien skulle ha en god variation av lärares uppfattningar och åsikter kring 

betygspraktiker, behövdes ett brett empiriskt underlag som samlades in genom en 

kvantitativ enkät. Ett urval av lärarna skulle även få möjlighet att kvalitativt 

motivera och resonera kring sina svar, eftersom uppfattningar inom 

bedömningsprocesser kan variera stort. Inspirerade av Cox (2011) och Lindberg 

(2002) valdes empiriinsamling att samlas in i två delar. Första del blev enkät, tack 

vare möjligheten att nå ut till fler respondenter på kortare tid. Svaren analyserades 

sedan utefter medelvärde, standardavvikelse samt korrelation. 

Del två av studien bestod av tre individuella semistrukturerade intervjuer, likt både 

Cox (2011) och Lindberg (2002). Detta för att få fördjupade uppfattningar om valda 

delar från betygsutredningen kring ämnesbetyg men också för att följa upp 

intressanta aspekter utifrån enkätsvaren. Genom semistrukturerade intervjuer 

upprätthålls studiens syfte om att få en bred bild av gymnasielärarnas åsikter och 

uppfattningar kring betygspraktiker och ger studien god validitet. Det fanns rum för 

uppföljningsfrågor och för att respondenterna själva skulle kunna resonera kring 

sina tankar och uppfattningar, vilket Denscombe (2018) motiverar att syftet är med 

en intervju av öppen karaktär.  

4.1 Urval 

Urvalet till undersökningen grundade sig utifrån kompetens och tillgänglighet, då 

respondenterna behövde ha erfarenhet och egna uppfattningar kring 

betygssättningsarbetet. De behövde även ha uppfattningar om hur det påverkar 

elevernas kunskapsinhämtning och attityder till matematikämnet. Därför valdes 

lärare med undervisningsbehörighet i matematik ut till att delta i studien. Urvalet 

begränsades ytterligare av att den kommande ämnesbetygsreformen endast berör 

gymnasielärare. Alltså valdes endast behöriga gymnasielärare för matematik ut till 

att delta. Första delen av empiriinsamlingen skickades ut i facebookgruppen 

Matematikundervisning, efter godkännande av en av gruppens administratörer. 

Även gymnasielärare i matematik i Kristianstad kommun samt Sölvesborg kommun 
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kontaktades tack vare geografisk tillgänglighet, via personliga kontakter men även 

genom förmedling av email via gymnasieskolornas rektorer. 

Urvalet för intervjuerna skedde utifrån de lärare som hade angivit sin emailadress 

(och därmed visat intresse för att delta i intervjun). Då intervjuerna skulle bygga på 

olika uppfattningar valdes därmed respondenter ut som hade besvarat enkäten olika. 

När urvalet gjordes till intervjuerna, var det enbart fem av femton respondenter som 

hade angivit sin emailadress. På så sätt kunde urvalet ske genom jämförelse av 

enkätsvaren för hand. Det var främst två av respondenterna som hade angivit väldigt 

olika svar utifrån Likertskalan, vilket medförde att de två blev utvalda för intervju. 

För att välja en tredje intervjudeltagare valdes den utifrån att enkätsvaret var i 

mitten av de två andra enkätsvaren. 

4.2 Etiska överväganden 

En forskningsstudie behöver grunda sig i olika forskningsetiska principer, enligt 

Vetenskapsrådet (2021). Dessa bygger på: tillförlitlighet, ärlighet, respekt och 

ansvar. Ärligheten säkerställs genom att studiens utgångspunkt är neutral i 

ställningstagandet vilket av kursbetyg och ämnesbetyg som är mest lämpat utifrån 

elevers kunskapsinhämtning, undervisning och elevers attityder till matematik. Det 

har även visat sig genom att forskningsbakgrunden bygger på referenser med olika 

uppfattningar och infallsvinklar till ämnet. Arbetet med studien har dessutom 

genomgående granskats av handledare.  

Respekt och ansvar för andra studier upprätthålls genom att använda resultat på ett 

transparent sätt, bland annat genom att undvika tolkningsmöjligheter. Det är även 

viktigt att deltagarna i denna studie kände sig respekterade och att de blir bemötta 

på ett rättvist och respektfullt sätt. Tillförlitligheten och ärligheten grundades i att 

respondenterna för enkäten blev informerade om att studien handlade om lärarnas 

uppfattningar kring kursbetyg samt deras spekulationer om ämnesbetyg. 

Respondenterna informerades om att enkäten kunde besvaras med fullständig 

anonymitet. Om respondenterna kunde tänka sig medverka i en kompletterande 

intervju, behövde de ange sina emailadresser. Detta blev då en personuppgift som 

hanterades enligt dataskyddsförordningen (2016/679). Därför valdes Microsoft 365 
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utan molntjänst som verktyg för enkäten, hantering av enkätsvar samt analys. 

Emailadresserna exporterades till en extern hårddisk som bevarades inlåst då 

informationen inte användes. Emailadresserna har endast varit synligt för oss som 

genomfört studien, vår handledare samt examinator, därmed har de behandlats och 

förvarats med största konfidentialitet. 

Den andra empiriinsamlingen grundades också i de forskningsetiska principerna. 

För att upprätthålla tillförlitlighet fick deltagarna på förhand ut ett informationsbrev 

med tillhörande samtyckesformulär samt intervjufrågor, se bilaga 1. På så sätt 

möjliggjorde det att deltagarna kände sig tydligt informerade och trygga i sitt 

deltagande. De hade även god tid på sig ifall de ville ställa någon fråga om studien. 

Informationen angav intervjuupplägg i form av tidsaspekt och hanteringen av 

inspelningsfiler (vilket är identiskt som med emailadresserna från enkäten). Att 

intervjufrågorna skickades ut på för hand berodde på att lärarna inte skulle känna 

sig överrumplade väl vid intervjun och att de fått chansen att fundera ut sina svar. 

Under intervjun skulle deltagaren känna sig respekterad, med det sagt, exempelvis 

genom att få tala till punkt och inte känna att svaren kommer att fritolkas, varken i 

eller utanför sitt sammanhang i analysen. Därför fanns det möjlighet för deltagaren 

att läsa igenom sin transkribering innan det användes i analysen, vilket dock ingen 

valde att göra. 

Hanteringen av empirin behövde också ske utifrån forskningsetiska principer. 

Eftersom den är en del av ett examensarbete, behöver deltagarna i studien vara 

medvetna om att det kan vara mer än vi som bedriver studien som kan ta del av 

materialet. Detta informerades både via enkätinledningen samt informationsbrevet. 

Empirin sparas på extern hårddisk och inlåst till dess att examensarbetet är godkänt. 

Sedan raderas allt material.  

4.3 Tillvägagångssätt 

Först gjordes urvalet för enkäten. Detta blev behöriga lärare i matematik som 

antingen arbetade på skolor i Kristianstads kommun eller Sölvesborgs kommun, 

eller så var det behöriga matematiklärare som var medlemmar i gruppen 

Matematikundervisning på Facebook.  
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Enkäten inleddes med bakgrundsinformation, som bland annat beskrev att studiens 

syfte var att undersöka matematiklärares olika uppfattningar kring betygspraktiker. 

Detta med hänsyn till kursbetyg och ämnesbetyg samt utifrån kunskapsinhämtning, 

undervisning samt attityder till matematik. Det fanns kompletterande referenser 

ifrån Skolverket ifall respondenterna ville få mer information om ämnesbetyg och 

ämnesbetygsreformen innan de besvarade enkäten. De deltagare som kunde tänka 

sig att delta på en uppföljande intervju behövde skriva in sin emailadress. Denna 

behandlades som en personuppgift och förvarades utifrån dataskyddsförordningen 

(2016/679) samt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2021).  

Påståendena i enkäten utformades för att åskådliggöra lärares syn och uppfattning 

om kursbetyg och ämnesbetyg. För att specificera följde påståendena 

forskningsfrågornas aspekter, det vill säga elevers kunskapsinhämtning, 

undervisning samt elevers attityder till matematikämnet. Utefter dessa skapades 

påståenden med symmetri, alltså att matematiklärarna tog ställning till ett påstående 

gällande kursbetyg, där de sedan skulle besvara samma påstående men med deras 

uppfattningar kring ämnesbetyg istället. Påståendena skapades med det teoretiska 

ramverket gällande dilemman i beaktning (Suurtamm & Koch 2014) samt utifrån 

betygsbetänkandets (SOU 2020:43) egna förhoppningar gällande vad ämnesbetyg 

kommer att medföra. Målet med enkäten var just att få en bred uppfattning, där 

intervjun sedan skulle förtydliga och utveckla vissa aspekter. Fullständig enkät 

finns i bilaga 2. 

Enkätfrågor var påståenden av sluten karaktär med svarsalternativ utifrån en 

Likertsskala, graderad 1–7. Detta för att möjliggöra en bredare uppfattning om varje 

påstående. Siffran 1 motsvarade “instämmer inte alls”, 4 var “varken eller” och 7 

motsvarade “instämmer helt”. Ett udda antal val gör att lärarna har möjligheten att 

hålla sig neutrala vilket är viktigt i denna undersökning då vissa aspekter av 

ämnesbetyg inte nödvändigtvis behöver medföra en förändring. Denna skala gav 

ordinaldata som sedan gjordes om till kvantifierbar data. Likertsskalan undviker då 

att respondenternas svar ska kunna feltolkas då de kan själva välja på skalan var de 

ligger. Endast alternativ 1, 4 och 7 har uttalade beskrivningar då skalan blir mer 

kvantifierbar mellan stegen vilket annars kan vara en kritik mot att kvantifiera svar 
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utifrån en Likertskala (Denscombe 2018) Eftersom det inledningsvis i enkäten 

klargjordes att respondenterna skulle vara behöriga matematiklärare, gjordes 

avvägningen att inte ha med ett svarsalternativ likt “vet inte”. 

Enkätsvaren analyserades med hjälp av Microsoft Forms via Högskolan 

Kristianstads server Greenroom. Detta för att säkerställa att 

dataskyddsförordningen (2016/679) följdes med anonymitet och konfidentialitet. 

För djupare analys exporterades enkätsvaren till Microsoft Excel, där utfördes 

beräkningar för medelvärde, standardavvikelse samt korrelation. Pearsons 

korrelationskoefficient användes för att finna vilka faktorer och samband som kan 

påverka lärares uppfattningar bland de olika påståendena i enkäten.  

Intervjufrågorna skapades med utgångspunkt i att finna matematiklärares 

uppfattningar kring betygspraktiker med hänsyn på ämnesbetygsreformen. De 

skapades även för att tydliggöra vad matematiklärarnas uppfattningar var kring vad 

som gynnar elevers kunskapsinhämtning, vilket även enkätfrågorna byggde på. För 

att följa upp på intressanta skildringar i enkätsvaren skapades även en 

kompletterande fråga i intervjun utifrån dessa, vilket är frågeställning 6. Se 

fullständig intervju i bilaga 1. I de flesta frågor stod det även med ett förtydligande, 

likt en sufflering som stöd och hjälp för respondenten. Sufflering beskriver 

Denscombe (2018) som ett tillvägagångssätt för att effektivisera en intervju 

samtidigt som svaren behåller sin relevans för studien samt blir mer uttömmande.  

Intervjuerna skedde på önskad plats för intervjudeltagarna. Ljudinspelningarna 

skedde med hjälp av Microsoft Word på dator och som reserv appen notability via 

ipad. Denscombe (2018) beskriver olika färdigheter för intervjuer som sker ansikte 

mot ansikte, vilka studien hade som utgångspunkt vid själva intervjutillfällena. För 

att få så bra svar som möjligt skedde intervjuerna med största lyhördhet för att 

hantera tystnad och rimliga uppföljningsfrågor under samtalet. Det gällde även att 

inte verka något som helst dömande över vad respondenten valde att svara utan 

istället kontrollera att man förstått informationen såsom respondenten menade. 
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Efter intervjuerna transkriberades dessa och deltagarna avidentifierades för att 

säkerställa anonymitet. Intervjumaterialet användes sedan som ett komplement till 

enkätsvaren, för att få en djupare bild av lärares erfarenheter och uppfattningar.  

Resultaten från intervjuerna tematiserades utifrån intervjuerna i sin helhet då de 

tidigare aspekterna av forskningsfrågorna elevers kunskapsinhämtning, 

undervisning samt elevers attityder till matematik, överlappade varandra i 

intervjusvaren. De rubriker som intervjuresultatet presenteras under är: 

kunskapsinhämtning och motivation, provens inverkan på matematik-

undervisningen, samt synen på ämnesbetyg. I resultatet citeras de intervjuade 

ordagrant utefter transkriberingarna för att upprätthålla en hög autenticitet 

(Denscombe 2018).  

4.4 Studiens tillförlitlighet 

Stukát (2011) redogör för de tre begreppen reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet för att kunna beskriva en forskningsstudies tillförlitlighet.  

Reliabiliteten i studien har upprätthållits genom att metoderna har varit likt tidigare 

studier inom liknande forskningsområden (se bla. Cox 2011; Lindberg 2002; 

Suurtamm & Koch 2014). Dock kan det finnas en problematik med att översätta 

ordinaldata från enkäten till kvantifierbar data, likt denna studie. Detta då 

graderingen i likertskalan inte nödvändigtvis är jämnt fördelad (Denscombe 2018). 

Denscombe (2018) beskriver hur en korrelation över 0,5 eller under -0,5 visar på 

ett samband mellan två variabler. I analysen av enkätsvaren valdes korrelationer 

över 0,7, då det enligt Denscombe (2018) innebär ett starkt samband.  

Generaliserbarheten kan tänkas vara bristfällig i studien då respondenterna för 

enkäten var 20 stycken. Med fler respondenter hade ett mer tillförlitligt generellt 

resonemang kring matematiklärarnas uppfattningar kunnat göras.  

För att ha en så hög validitet som möjligt i denna studie har påståendena i enkäten 

samt intervjufrågorna reviderats och omarbetats flertalet gånger utifrån olika 

perspektiv och applicerbarhet, likt syfte, frågeställningar, teoretiskt ramverk samt 

koppling till forskningsbakgrunden. Att använda tvådelad empiri förhöjer 
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validiteten i studien då metoderna kan komplettera varandra. Stukát (2011) 

beskriver annars risker med mätningar som mäter mindre än vad som är rimligt för 

att kunna dra några slutsatser i en studie. För att kunna få en så uttömmande studie 

som möjligt, valdes tvådelad emipriinsamling så att de kunde komplettera varandra.   
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5. Resultat  

Enkätpåståendena besvarades utifrån en Likertsskala, graderad 1–7. Siffran 1 

motsvarade “instämmer inte alls”, 4 var “varken eller” och 7 motsvarade 

“instämmer helt”. Denna ordinaldata användes sedan för att beräkna medelvärde, 

standardavvikelse samt korrelation. Standardavvikelsen gav ett mått på spridningen 

av respondenternas svar. Korrelationerna mellan alla enkätpåståenden beräknades 

utifrån Pearsons korrelationskoefficient i Excel. 

Nedan följer först en presentation av medelvärde och standardavvikelse för 

enkätfrågorna, se tabell 1, 2 och 3. Därefter en korrelationstabell, tabell 4, utifrån 

de frågor som hade > 0,7 i korrelation. Till sist refereras ett urval från de tre 

intervjuerna. 

5.1 Enkätresultat 

Tabell 1. Sammanställning av enkätresultat för påståenden gällande elevers kunskapsinhämtning. 

Kunskapsinhämtning 
Medelvärde, 

�̅� 

Standardavvikelse, 

s.d 

Ett kursbetyg i matematik representerar 

elevers ämneskunskaper väl. 
5,50 1,100 

Studiestarka elevers 

kunskapsinhämtning i matematikämnet 

gynnas av kursbetyg. 

5,05 1,356 

Studiesvaga elevers 

kunskapsinhämtning i matematikämnet 

gynnas av kursbetyg. 

3,95 1,538 

Med kursbetyg prioriterar eleverna att få 

ett högt betyg snarare än goda 

kunskaper. 

5,00 1,257 

Ett ämnesbetyg i matematik kommer att 

representera elevers ämneskunskaper 

väl. 

4,80 1,508 
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Studiestarka elevers 

kunskapsinhämtning i matematikämnet 

kommer att gynnas av ämnesbetyg 

4,65 1,348 

Studiesvaga elevers 

kunskapsinhämtning i matematikämnet 

kommer att gynnas av ämnesbetyg. 

3,85 1,565 

Med ämnesbetyg prioriterar eleverna att 

få ett högt betyg snarare än goda 

kunskaper. 

4,65 1,424 

 

Tabell 2. Sammanställning av enkätresultat för påståenden gällande undervisning. 

Undervisning 
Medelvärde, 

�̅� 

Standardavvikelse, 

s.d 

Det finns tidsutrymme att behandla alla 

matematiska förmågor och allt centralt 

innehåll med ämnesinnehållet uppdelat i 

kurser. 

4,05 1,538 

Elever har goda möjligheter och 

tillräckligt med tillfällen för att visa sin 

kunskapsprogression i matematik med 

kursbetyg. 

4,30 1,625 

Det är fördelaktigt med ett detaljrikt 

centralt innehåll med matematikämnet 

uppdelat i kurser. 

4,85 1,348 

Det kommer att finnas tidsutrymme att 

behandla alla matematiska förmågor och 

allt centralt innehåll med 

ämnesinnehållet uppdelat i nivåer. 

4,30 1,341 

Elever kommer att ha goda möjligheter 

och tillräckligt med tillfällen för att visa 

sin kunskapsprogression i matematik 

med ämnesbetyg. 

5,00 1,170 
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Det är fördelaktigt med ett mindre 

detaljrikt centralt innehåll med 

matematikämnet uppdelat i nivåer. 

3,15 1,309 

 

Tabell 3. Sammanställning av enkätresultat för påståenden gällande elevers attityder till matematik. 

Attityder till matematik 
Medelvärde, 

�̅� 

Standardavvikelse, 

s.d 

Jag har god möjlighet att påverka elevers 

attityder till matematikämnet med 

ämnesinnehållet uppdelat i kurser. 

4,70 0,979 

Fler slutbetyg i matematik stressar 

elever. 
4,65 1,663 

Kursbetyg förbättrar elevers motivation 

till matematikämnet. 
3,65 1,309 

Jag kommer att ha god möjlighet att 

påverka elevers attityder till 

matematikämnet med ämnesinnehållet 

uppdelat i nivåer. 

4,25 1,446 

Färre slutbetyg i matematik stressar 

elever. 
4,15 2,033 

Ämnesbetyg kommer att förbättra 

elevers motivation till matematikämnet. 
3,75 1,410 

 

Tabell 4. Sammanställning av de korrelationerna med ett värde > 0,7. 

Påstående Påstående 

Korrelation 

och 

benämning 

Q3. Ett kursbetyg i matematik 

representerar elevers 

ämneskunskaper väl. 

Q12. Kursbetyg förbättrar 

elevers motivation till 

matematikämnet. 

0,749 (K1) 

Q4. Studiestarka elevers 

kunskapsinhämtning i 

Q14. Studiestarka elevers 

kunskapsinhämtning i 
0,758 (K2) 
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matematikämnet gynnas av 

kursbetyg. 

matematikämnet kommer att 

gynnas av ämnesbetyg. 

Q5. Studiesvaga elevers 

kunskapsinhämtning i 

matematikämnet gynnas av 

kursbetyg. 

Q8. Elever har goda 

möjligheter och tillräckligt med 

tillfällen för att visa sin 

kunskapsprogression i 

matematik med kursbetyg. 

0,722 (K3) 

Q5. Studiesvaga elevers 

kunskapsinhämtning i 

matematikämnet gynnas av 

kursbetyg. 

Q12. Kursbetyg förbättrar 

elevers motivation till 

matematikämnet. 

0,749 (K4) 

Q13. Ett ämnesbetyg i 

matematik kommer att 

representera elevers 

ämneskunskaper väl. 

Q18. Elever kommer att ha 

goda möjligheter och 

tillräckligt med tillfällen för att 

visa sin kunskapsprogression i 

matematik med ämnesbetyg. 

0,746 (K5) 

Q13. Ett ämnesbetyg i 

matematik kommer att 

representera elevers 

ämneskunskaper väl. 

Q20. Jag kommer att ha god 

möjlighet att påverka elevers 

attityder till matematikämnet 

med ämnesinnehållet uppdelat i 

nivåer. 

0,772 (K6) 

Q13. Ett ämnesbetyg i 

matematik kommer att 

representera elevers 

ämneskunskaper väl. 

Q22. Ämnesbetyg kommer att 

förbättra elevers motivation till 

matematikämnet. 

0,768 (K7) 

Q20. Jag kommer att ha god 

möjlighet att påverka elevers 

attityder till matematikämnet 

med ämnesinnehållet 

uppdelat i nivåer. 

Q22. Ämnesbetyg kommer att 

förbättra elevers motivation till 

matematikämnet. 

0,781 (K8) 
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5.2 Intervjuresultat 

Nedan följer valda delar utav de tre intervjuerna utefter tematiseringar som skapats 

utefter intervjusvaren. Respondenterna har alltså besvarat enkäten, angivit sina 

mejladresser och blivit utvalda för intervju. Intervjufrågorna finns i sin helhet under 

bilaga 1. 

5.2.1 Kunskapsinhämtning och motivation 

Respondenterna resonerade likartat i intervjufrågorna (frågorna 7 och 8) om hur 

studiestarka och studiesvaga elevers kunskapsinhämtning kan gynnas. Gällande de 

studiestarka eleverna beskrev lärarna det som att elever ofta har olika typer av inre 

motivation som inte återfinns, i lika stor utsträckning, hos de studiesvaga eleverna. 

Lärare 2 förklarade det som: “De [studiestarka] har liksom lärt sig systemet och de 

vet hur de ska göra. De vet hur läraren tänker och de fixar det. De gör bara det 

som förväntas av dem, de behöver inte anstränga sig jättemycket tänker jag..”.  Hen 

säger också: ”De är motiverade oavsett, de är motiverade för att de tycker att matte 

är kul, de kan vara motiverade för att de ska läsa något speciellt och behöver 

betygen, de kan vara motiverade för att de behöver lära sig matten för att de vet att 

de ska bli ingenjörer, eller vad det är för någonting.”. Lärare 1 lyfter frågan kring 

studiestarka elever ytterligare, då hen beskriver att det finns olika typer av 

studiestarka elever, de som är intresserade eller de som vill få ett högt betyg.  

De studiesvaga eleverna gynnas av att ha genomgående tydlig struktur, som vad 

som förväntas att de ska lära sig. De tre respondenterna betonade dock att även 

studiestarka elever gynnas av det, men att de studiesvaga eleverna behöver det ännu 

mer. Strukturer som omnämns av lärare 1 beskriver hen såhär: “Om vi liknar vid en 

trappa.. så att man anpassar trappstegen så att det hela tiden är ett så litet trappsteg 

som möjligt så att det känns som att jag kan ta ett steg till va.”. Lärare 2 hade 

liknande resonemang och resonerade kring utmaningar på följande sätt: “Alltså jag 

tänker att man måste utmana oavsett om du är studiestark eller studiesvag eller så, 

så tänker jag att du måste ju utmanas men det måste vara på en lagom nivå så du 

måste fortfarande klara av det och jag tänker att studiestarka elever kan du pressa 

lite mer /…/” och lite senare: “Jag tänker elever som känner att de aldrig lyckas, 

de kommer ju liksom aldrig vara motiverade de kommer ju aldrig känna att matten 



 31 (51) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

är rolig.”. Lärare 3 hade en annan ingång där hen ansåg att det hade varit lämpligt 

att sålla bland innehållet för att hjälpa eleverna: “Minska innehållet, och ge dem 

bättre förutsättningar att träna på det som krävs för ett E.”. Hen framhäver 

genomgående mer tid som en framgångsfaktor till en fördjupad 

kunskapsinhämtning. 

Lärare 1 jämför kunskapsinhämtningen i matematik med löpning: “Alla de här olika 

aspekterna av att tänka abstrakt och tänka logiskt, men istället för att kroppen lider 

som när vi springer i skogen, så lider själen och självkänslan alltid i matematiken 

för det är inte meningsfullt att räkna talen som jag kan.”, vilket hen menar bidrar 

mycket till många elevers negativa uppfattning av matematikämnet. Vidare belyser 

hen i intervjufråga 9 även samhällets roll av vilka attityder som speglas: “En allmän 

samhällsbit att vi [som gillar matematik] är nördar och jag tycker inte att vi ska 

vara nördar.”. Både lärare 2 och 3 belyser vikten av att elever på yrkesprogrammen 

får se nyttan med matematiken, delvis genom projektarbete eller samarbete med 

yrkeslärare. Lärare 3 förklarar: “Jag tycker att man skulle haft det [syftning på 

ma1a-kursen] mycket mer anpassat efter deras, alltså deras huvudinriktning. /…/ 

Man måste kanske inte vara jättebra på statistik.”. Lärare 2 anser också att eleverna 

behöver bli bättre på att vara ihärdiga, i skolan generellt: “Man kanske måste faktiskt 

lägga tid och kraft på det i skolan, och tränar deras uthållighet”, och 

vidareutvecklar resonemanget att eleverna ofta har uthålligheten i andra fall, likt 

fritidsintressen. Vidare fortsätter hen att lektioner definitivt kan bestå av andra saker 

än enbart mängdträning, men att: “Jag tänker att matte måste få vara matte, så att 

jag tänker att vi kan inte bara anpassa oss efter eleverna, utan eleverna måste 

faktiskt också anpassa sig efter ämnet.”. Delvis liknande resonemang för lärare 3: 

“Men man måste också vänja eleverna vid att allting i världen är inte roligt, det 

finns ju inget jobb som är roligt alltid, det är ingen skola som är rolig alltid, vissa 

saker får man bara tugga sig igenom.” Däremot tog lärare 1 upp ytterligare en 

aspekt, att elever på gymnasiet har korta planeringshorisonter: “Vissa elever saknar 

förmågan till strategiskt långsiktig planering, för det är en sak att planera vad jag 

ska göra idag med hänsyn till ett betyg som kommer långt senare. Många av de 

eleverna sysslar ju med brandsläckning.”. Därför ansåg lärare 1 att det var 
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gynnsamt med snabb och direkt återkoppling, eftersom eleverna fokuserar på det 

som händer i närtid och inte det som händer om flera veckor eller år framöver. 

5.2.2 Provens inverkan på matematikundervisningen 

De tre respondenterna beskrev vikten av prov i intervjufråga 4. Lärare 1 berättade 

om sitt bedömningsarbete på detta vis: “Då försöker jag och berömma mig själv 

om att jag är i sitsen av att jag kan förutse resultaten som eleverna har på proven. 

Ibland har jag fel och det föranleder att jag att jag då har missbedömt formativt.” 

och även: “Men ibland så sticker det ju iväg på ett eller annat håll och då då tycker 

jag är viktigt med de skriftliga proven så att jag upptäcker det, både uppåt och 

nedåt.”. Lärare 2 hade mer tyngd på de nationella proven och beskrev det såhär: 

“Det är mycket prov när man ska bedöma. Jag ska bedöma.. i och med att vi har 

kursbetyg så ska jag bedöma vad eleverna kan i slutet av kursen och vi har 

nationella prov som vi gör varje gång vilket gör att jag använder dem till stor 

del, alltså jag skulle säga att det är nästan bara dem som sätter.. som jag sätter 

betyget efter.”. Lärare 3 beskrev på ytterligare ett sätt hur hen använder prov: 

“Alltså jag kör ju kapitelprov så jag.. tror att jag behöver ha rätt så täta prov för 

att tvinga eleverna att träna. De tränar inte om inte man testar dem på något sätt, 

så jag kör kapitelprov efter varje kapitel sen gör man ju givetvis nationellt prov 

också där får de en chans till, men fortfarande så jag kör ganska mycket prov och 

det är med anledningen av att det är min uppfattning att då tvingar jag mina elever 

att träna.”. Vidare beskriver lärare 3 sin syn på de nationella proven: Det nationella 

provet spelar inte någon större roll för jag för jag har ju betygsunderlag ändå. Det 

är en ypperlig chans för mina elever att höja sitt betyg”. 

5.2.3 Synen på ämnesbetyg 

De tre lärarna hade olika syn på hur ämnesbetyg kommer att påverka eleverna, 

framförallt på de studieförberedande programmen. Lärare 2 berättar: “/…/, det är 

väldigt få elever som höjer sig hela tiden när man läser fem mattekurser, vilket gör 

att då är ju frågan, kan man verkligen riskera då om jag läst matte 4 och liksom 

har ett A i matte 4 eller jag har ett B i matte 4 eller C, kommer verkligen riskera 

det betyget genom att läsa matte 5 då och kanske få ett E i matte 5.”. Lärare 1 och 

3 uttryckte sig positiva till att eleverna fick slutbetyg längre fram i tiden. Lärare 3 
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sa att: “Det borde påverka positivt egentligen, för min uppfattning är ju att lite med 

att ju äldre man blir.. alltså ju mera logiskt kan man resonera tänker jag. Och ofta 

så är det ju alltså.. alltså matte är ju oftast inte någon raketforskning utan det går 

att dra paralleller mellan grejer man gör men det är svårt för dem i början. Ofta 

så tycker jag de blir bättre och bättre på att tillämpa tidigare kunskap.”. Lärare 1 

beskrev en liknande syn: “den som har haft en stark avslutning på tre års studier 

ska ju inte straffas för att man var lite omogen när man började och det blir ju jätte 

sunt ju.. men så är det då vill man ju kanske ha båda bitarna ju. Med att, täta 

provsituationer som gör att eleverna får känslan av att det spelar roll vad jag gör 

första veckan på första terminen.”. 
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6. Resultatsammanfattning 

Nedan lyfts utmärkande aspekter av enkätresultatet samt intervjuresultatet. 

6.1 Sammanfattning av enkätresultat 

Enkätresultatet visar på flera aspekter av matematiklärares bedömningspraktiker. 

Matematiklärarna var relativt överens om att ett kursbetyg representerar elevers 

ämneskunskaper väl (Q3; �̅�=5,50; s.d=1,100). Motsvarande påstående med hänsyn 

på om ämnesbetyg kommer att vara representativt för elevers ämneskunskaper 

(Q13) visade enkäten på att lärarnas åsikter skiljde sig mer (�̅�=4,80; s.d=1,508). 

Dock tyder resultatet på att det finns en stark korrelation (K2=0,758) i lärares 

uppfattningar om att studiestarka elevers kunskapsinhämtning gynnas, oavsett om 

det handlar om kursbetyg eller ämnesbetyg. Lärarnas uppfattning, utifrån 

enkätsvaren, är att kursbetyg och ämnesbetyg är snarlika med hänsyn på vad som 

gynnar studiesvaga elever, sett till kunskapsinhämtning (Q5; �̅�=3,95; s.d=1,538 

samt Q15; �̅�=3,85; s.d=1,565). Enkäten tyder på att lärarna varken tror att kursbetyg 

eller ämnesbetyg förbättrar elevers motivation till matematikämnet (Q12; �̅�=3,65; 

s.d=1,309 och Q22; �̅�=3,75; s.d=1,410). Medan en stark korrelation finns hos de 

lärare som uppfattar att ett kursbetyg representerar elevers kunskaper väl, också 

anser att kursbetyg förbättrar elever motivation till ämnet (K1=0,749).  

Det finns en stark korrelation (K8=0,781) mellan uppfattningen att lärarna kommer 

kunna påverka elevers attityder till matematikämnet med nivåuppdelad matematik 

samt att elevernas motivation till ämnet kommer att förbättras med ämnesbetyg. Det 

finns också en stark korrelation i uppfattningen om att ämnesbetyg representerar 

kunskaper väl samt att eleverna kommer att ha goda möjligheter att visa sin 

kunskapsprogression med ämnesbetyg (K5=0,746). Det kan också urskiljas att 

lärarna har skilda uppfattningar kring vissa aspekter av betyg, likt mängden betyg. 

I enkätresultatet har påståendet om färre slutbetyg i matematik stressar elever, 

betydligt högre standardavvikelse än något av de andra påståendena. Lärarna var 

relativt neutrala i sina uppfattningar om huruvida elevers stressnivåer påverkas 

(Q21, �̅�=4,15; s.d=2,033).  
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6.2 Sammanfattning av intervjuresultat 

Lärare 2 beskriver att det väldigt få elever som fortsätter höja sina betyg desto fler 

matematikkurser de läser, samtidigt som lärare 1 och 3 resonerar kring elevernas 

mognad. De menar att eleverna rimligtvis får större chans till utveckling om det går 

längre tid innan betygsättning sker och därmed kan nå ett högre betyg. 

Intervjuerna visade också hur olika lärares betygspraktiker kan förhålla sig inom 

samma betygssystem. Bland annat provens inverkan på matematikundervisningen. 

Lärare 1 använde framförallt prov som avstämning för att se om hens uppfattning 

av elevens kunskaper stämde överens med vilka kunskaper de visade. Lärare 2 

använde prov som förberedelse inför slutprov, likt det nationella provet medan 

lärare 3 använde prov för att motivera eleverna att arbeta med matematiken. Lärare 

2 förklarar hur framgång och motivation hör ihop. Att det är viktigt att alla elever 

få känna på att de lyckas, vilket då kan förbättra attityden till matematiken. Lärare 

1 beskriver hur hen uppfattar att eleverna har väldigt korta planeringshorisonter och 

att de behöver tydlig struktur av läraren över vilka förväntningar som finns på dem. 

Detta tar även lärare 2 och 3 upp, och sätter det i relation till att eleverna behöver 

utmanas, oavsett om de är studiestarka eller studiesvaga. Båda poängterar att dessa 

utmaningar inte får vara oöverkomliga för eleverna. Lärare 2 lyfter hur 

lektionsinnehållet kan vara det som är utmanade, likt att ingen lektion är den andre 

lik. Lärare 3 beskriver att eleverna kan utmanas genom att sätta matematiken i en 

kontext, likt en projektuppgift.  

  



 36 (51) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

7. Diskussion  

Det finns en tydlig koppling mellan elevers attityder och upplevda framgång i 

skolan (se bla. Harlen & Crick 2002). Detta är dock en aspekt som inte är vidare 

utredd eller diskuterad i betygsutredningens betänkande kring betyg och 

betygsättning i gymnasieskolan. Främsta prioritering är istället att bedömningen ska 

bli mer rättvis och att betygen bättre ska motsvara elevers kunskaper (SOU 

2020:43). Det beskrivs hur stress kring betyg aldrig kommer kunna motverkas 

fullständigt, oavsett system. 

Utifrån studiens resultat råder det delade meningar om betygsättningen kommer att 

bättre representera elevernas kunskapsinhämtning med ämnesbetyg, än med 

kursbetyg. Detta kan ses som ett pedagogiskt dilemma, utifrån det teoretiska 

ramverket som bygger på Suurtamm och Kochs studie (2014). Under intervjuerna 

beskrevs det både hur elever sällan höjer sina betyg desto fler kurser de läser, 

samtidigt som eleverna också får chans att mogna och därmed bättre förstå och 

tillämpa undervisningen. Detta kan då utmynna i en stress hos eleverna eftersom de 

vet att de ständigt måste förbättra sig för att antingen nå ett högt betyg eller 

upprätthålla ett. Betygen efter nivåerna ersätts efter hand och slutbetyget kommer 

efter sista avslutad matematikkurs. Stressen kan då i sin tur påverka 

kunskapsinhämtningen negativt då pressen att prestera kan kännas väldigt hög för 

eleverna (Gillmor, Poggio & Embretson 2015). Resultatet i denna studie visar på 

att matematiklärarna har uppfattningen av att färre slutbetyg kommer att generera 

mindre stress för eleverna. Däremot visar enkäten på att lärarna varken tror att ett 

ämnesbetyg kommer att representera elevernas kunskapsinhämtning bättre än 

kursbetyg eller att elevernas, oavsett om de är studiestarka eller studiesvaga, 

kunskapsinhämtning kommer att gynnas med ämnesbetyg. 

Ytterligare visar flera studier på att betygssättningspraktikerna hos lärare varierar 

(se bla. Brookhart et al. 2016), vilket också visar sig tydligt under intervjuerna då 

lärarna använder prov under kursernas gång på väldigt olika sätt. Lärare 3 använder 

ofta prov för att motivera sina elever. Dock är ett av målen i betänkandet (SOU 

2020:43) att färre prov ska behövas vilket hade kunnat passa bättre med lärare 1s 

synsätt, som använder proven som avstämning. Lärare 2 har ytterligare en variation 
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av provens syften, då hen använder dem som förberedelse inför det kursprov som 

sker vid kursslut. Detta visar på vilka olika uppfattningar som finns inom lärarnas 

bedömningspraktiker. De förändringarna som ämnesbetygen medför, kan på så sätt 

vara mer eller mindre direkt applicerbara för lärarna. Utifrån Suurtamm och Kochs 

(2014) ramverk, kan detta medföra ett politiskt dilemma i lärarnas relation till olika 

betygssystem eftersom det kan vara svårt att förhålla sig till politiska beslut, då alla 

har olika uppfattningar och erfarenheter. Det kan även bli ett annat politiskt 

dilemma, sett till regeringens beslutsfattande av betygssystem. Denna bredd av 

utövning i gymnasieskolan kan vara svår att möta och skapa ett betygssystem 

utefter, med den variation av uppfattningar som finns hos lärare. Dessa olika 

uppfattningar kan även uttryckas som ett konceptuellt dilemma eftersom syftet med 

bedömningen inte är enhetligt och på så sätt passar vissa elever bättre och andra 

sämre. Eftersom de tre intervjuade lärarna hade olika arbetssätt under kursernas 

gång, är det klart hur ett kursbetygssystem visar att det går att tillämpa på många 

olika sätt. Däremot betyder inte detta att lärarnas olikhet ses som något negativt, 

eftersom varje lärare utför sin egen praktik i relation till professionen (Lundgren et 

al. 2014). 

Klapp (2015), Schinske och Tanner (2014) samt Harlen och Crick (2002) beskriver 

bland annat hur betygsättning och bedömning påverkar elevers motivation och 

inställning till skolan, vilket också kan bli ett pedagogiskt dilemma inom olika 

betygspraktiker. Dilemmat med ämnesbetyg blir att eleverna kan få svårt att se 

relevansen av ansträngning i början av gymnasietiden, likt lärare 1s uppfattning av 

att eleverna har korta planeringshorisonter. Detta belyser även betygsutredningen 

(SOU 2020:43) som en av de stora bristerna med det nya ämnesbetygssystemet. Att 

eleverna ska få betyg efter varje avslutad nivå och inte enbart ett slutgiltigt betyg 

på den avslutande nivån ses som en åtgärd mot detta. Betygen efter nivåerna ska bli 

som ett kvitto på att engagemang och hårt arbete lönar sig under hela gymnasietiden 

och att det finns något att falla tillbaka på ifall sista nivån får ett underkänt betyg. 

Det finns flera intressanta aspekter att lyfta fram med hänsyn till ämnesbetygens 

nivåuppdelning. Dels kan ämnesbetygen ställa höga krav på lärares administrativa 

arbete ifall elevgrupper byter undervisande lärare under gymnasietiden, eftersom 

ämnesbetygen ska motsvara en helhetsbedömning. Korp (2006) beskriver hur ett 
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konkret sätt att motivera ett betyg är att påvisa kunskaperna genom upprepade 

skriftliga examinationer. Dels kopplar lärare 2 detta till elevernas motivation och 

att den behöver upprätthållas under en längre period än med kursbetygen där 

kursinnehåll successivt läggs bakom sig. Lärare 2 menar på att elever som aldrig 

får känna att de lyckas, inte heller kommer bli motiverade, vilket kan utgöra ett 

problem om eleverna har dessa korta planeringshorisonter som lärare 1 

uppmärksammar. Schinske och Tanner (2014) beskriver att just framgång är en 

viktig aspekt gällande elevers attityder till matematikämnet. Däremot beskriver 

enkätsvaren att elevers motivation till matematikämnet förutspås vara relativt 

oförändrat med ämnesbetyg, i jämförelse med kursbetyg. Detta trots att lärarna 

också tror att de kommer kunna påverka elevernas attityder mindre med 

ämnesbetyg vilket inte stämmer överens med Pelletier och Rochis studie (2016) om 

att lärare har stor inverkan på elevers motivation. Det tål att fundera på, om det är 

en betygssystemsförändring som är kärnan till ökad kunskapsinhämtning eller om 

det behöver lyftas vidare. Matematiken är starkt förankrad i kulturer och normer 

(Cobb & Yackel, 1996), vilket också är högst relevant om visionen är att öka elevers 

kunskapsinhämtning och förbättra deras attityder till matematikämnet. Detta 

innebär att arbetet mot ökad kunskapsinhämtning behöver ta hänsyn till flera 

aspekter än bara en betygssystemsförändring. 

Övergripande kan man se ett dilemma som visar sig genomgående i denna studie, 

vilket bekräftats av empirin. Regeringens betänkande är i huvudsak utformat av 

forskare och politiker, men inte lärare. Eftersom betänkandet (SOU 2020:43) har 

en tydlig målbild med ämnesbetygsreformen, bildar detta ett dilemma i flera 

aspekter när åsikter och uppfattningar hos de matematiklärare som deltagit i denna 

studie inte överensstämmer med målbilden i betänkandet. Både lärare 2 och 3 

uttrycker deras vision om att ett mer anpassat matematiskt innehåll i 

kurserna/nivåerna hade gynnat just studiesvaga elever. Det hade på så sätt kunnat 

möjliggöra ett skifte i attityder till matematikämnet, att eleverna hade fått känna av 

en tydligare relevans eller användbarhet av matematiken. Lärare 1 belyser även 

detta i koppling till matematikens status i samhället, vilket också bildar ett politiskt 

dilemma. Elever ska få fördjupade kunskaper i matematik medan det samtidigt 

finns en implicit attityd i att matematik är “nördstämplat”. Detta överensstämmer 
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även med McMillans (2003) diskussioner om spänningar mellan praktiker, vilket 

visar sig i matematiklärarnas undervisning och bedömningsarbete. Matematikens 

roll i dagens skola kan man anse vara präglad av förlegade uppfattningar och 

attityder, vilket utifrån Suurtamm och Kochs (2014) ramverk innebär ett kulturellt 

dilemma för lärarna i deras dagliga arbete. Om det finns en distans mellan eleverna 

och det faktiska matematiska stoffet, försöker lärare bygga denna brygga, genom 

att exempelvis göra matematiken lustfylld och relevant. Detta för att möjliggöra en 

förbättrad attityd till matematikämnet. På så sätt motställs lärare i ett kulturellt 

dilemma, mellan just matematikämnet i skolan och samhället.  

Avslutningsvis kan man uttrycka det som att matematiken i skolan ställs och 

kommer fortsatt att ställas inför prövningar gällande elevers svaga 

kunskapsinhämtning och delvis bristande attityder till ämnet. Gällande kampen 

mellan kursbetyg och ämnesbetyg visar denna studie inte på några radikala 

meningsskiljaktigheter utifrån aspekterna att förbättra elevernas 

kunskapsinhämtning och attityder till matematik. Däremot tyder det inte på att olika 

betygssystem inte bör undersökas eller utvärderas, utan istället lyftas fram som en 

aspekt av målet istället. För att på sätt finna vägar och strategier som medför en 

fördjupad kunskapsinhämtning och bättre attityder till matematiken för elever i 

svenska gymnasieskolor. 
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8. Slutsatser 
Denna studie visar på att gymnasielärare i matematik arbetar väldigt olika inom vårt 

nuvarande kursbetygssystem. Genomgående tyder dock resultatet och tidigare 

forskning på att formativ bedömning och strukturerad undervisning är fördelaktigt 

för många elever inom matematik (se bla. Lundahl et al. 2016; Klapp 2015).  

Lärarnas uppfattning inför ämnesbetygsreformen (SOU 2020:43) är att de 

studiestarka eleverna kommer att gynnas oavsett vilket betygssystem de har, medan 

de studiesvaga eleverna är i mer utsatt position. Detta motiverades i resultatet bland 

annat genom att många elever har korta planeringshorisonter. En slutsats som kan 

dras utifrån studien är att betygssystemen inte är en avgörande faktor för att 

förbättra elevers attityder till matematikämnet, utan ramen för de aspekter snarare 

hamnar inom kursplaners omfattning samt lektionsupplägg, enligt deltagare i 

studien.  

8.1 Pedagogiska implikationer 

Resultatet i denna studie visar på att det är viktigt att anpassa sin undervisning till 

vilken typ av klassammansättning man som lärare har, jämförelsevis elever på 

yrkesförberedande program gentemot studieförberedande program. Dessa elever 

har ofta olika uppfattningar kring matematikämnet med sig från grundskolan och 

har även olika planer för framtiden. Intervjuerna i denna studie visar på att det är 

pedagogiskt gynnsamt att förmedla tydlighet till eleverna, såsom vad som förväntas 

av dem. Det är även gynnsamt att utmana eleverna på en lagom nivå, både rent 

kunskapsmässigt men också vad en matematiklektion kan innebära. Mängdträning 

kan behövas, men som pedagog kan man väcka större intresse och engagemang till 

kunskap och ämne genom att eleverna får variera sig, likt samarbete med 

yrkeslärare.  

Det finns uppenbart inte ett rätt och ett fel, utan flera aspekter inom samma 

bedömningspraktik. Detta är även en del av just lärarprofessionen, att man 

respekterar och värdesätter kollegors kompetenser och uppfattningar (Lundgren et 

al. 2014). Ett kollegialt samarbete möjliggör detta samtidigt som varje enskild lärare 

ständigt kan utveckla sin bedömningspraktik. Därför finns det inte heller något 
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direkt svar på vilket av kursbetyg eller ämnesbetyg som är bäst lämpat utifrån 

kunskapsinhämtning, undervisning och attityder till ämnet. Medan det är av vikt att 

ständigt värdera och omvärdera sin egen profession. 

8.2 Vidare forskning 

Likt Lundahl et al. (2015) beskriver finns det knapphändig forskning kring lärares 

uppfattningar gällande betygspraktiken i svenska gymnasieskolan. Betänkandet 

(SOU 2020:43) gällande betygsutredningen som regeringen presenterat har inte 

heller med ett lärarperspektiv i frågan gällande kursbetyg eller ämnesbetyg. Detta 

examensarbete klassar vi som en del av kakan, där gedigen pedagogisk forskning 

kan efterfölja. Rimligt är att en vidare forskning likt denna studie genomförs men i 

större skala. Detta för att kunna dra mer generella slutsatser för hela lärarkåren, 

både ämnesvis och i sin helhet.  

Framtida studier hade kunnat fortsätta bygga på denna grund, exempelvis genom 

att jämföra med andra betygspraktiker, som att ta fasta på följderna av att få ett 

slutbetyg likt de som sätts med ämnesbetyg. Det kan sedan jämföras med aspekter 

som medförs av kursbetyg. En annan vinkel är att undersöka elevperspektivet av 

betygspraktiker eller vad elever tror gynnar de själva mest utifrån 

kunskapsinhämtning, undervisning och attityder till matematikämnet.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Informationsbrev inför intervju och samtyckesformulär 

Syfte 

Genom denna studie ämnar vi undersöka olika uppfattningar hos gymnasielärare i 

matematik och vad de anser gynnar eleverna mest utifrån kunskapsinhämtning, 

undervisning och attityder till ämnet. Detta sätts i relation till det rådande 

kursbetygssystemet och den förändring av bedömningspraktik som kan tänkas ske 

med det kommande ämnesbetygssystemet. Lärarnas uppfattningar jämförs med 

betänkandet kring ämnesbetygsreformen (SOU 2020:43) och relevant forskning. 

Inför intervju 

 Vi önskar att du som respondent läser våra utskickade intervjufrågor i 

förhand så att du har möjlighet att förbereda dig (se nedan). Vi vill 

ytterligare påpeka att det är dina spekulationer kring ämnesbetyg som är 

relevanta för studien. Det finns alltså inga korrekta eller felaktiga svar. 

 Intervjun kommer att vara av semistrukturerad karaktär, vilket betyder att 

frågorna inrymmer plats för dig som respondent att tala relativt fritt inom 

angivna områden. Vi kan komma att be dig förtydliga eller motivera dina 

svar. 

 Du som respondent kan närsomhelst avbryta din intervju och välja att inte 

delta i studien utan några konsekvenser. 

 Vi kommer att be om att du skriver på ett samtyckesformulär inför 

intervjun (se nedan). 

 Intervjun kommer att spelas in via dator och ipad, där inspelningsfilen 

kommer att lagras på en extern hårddisk till dess att studien är fullföljd. 

Den externa hårddisken kommer att förvaras inlåst. Studien är en del av ett 

examensarbete, vilket innebär att även delar av Högskolans personal 

kommer att ta del av materialet. Efter att studien är fullföljd raderas allt 

material. 

 Intervjun kommer att transkriberas så snart som möjligt, vilket du som 

respondent kan få begära att godkänna, via samtyckesformuläret. 
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Om du som respondent vill läsa mer om ämnesbetyg, se länk från Skolverket. 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/aktuella-forandringar-pa-

gymnasial-niva/amnesbetygsreformen   

Förslag på tid och datum för intervju sker genom överenskommelse. 

Intervjun kan ske antingen digitalt via zoom eller fysiskt på plats där respondenten 

önskar. 

Beräknad tidsåtgång 30 minuter + 10 min förberedelse. 

  

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/aktuella-forandringar-pa-gymnasial-niva/amnesbetygsreformen
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/aktuella-forandringar-pa-gymnasial-niva/amnesbetygsreformen
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Intervju 

Bakgrund 

1. Hur många år har du varit behörig matematiklärare på gymnasiet? 

2. Vilka matematikkurser brukar du undervisa i? 

3. Hur ser din tjänstefördelning ut med hänsyn på undervisningstid 

yrkesprogram/ studieförberedande program? 

Intervjufrågor 

4. Hur ser ditt bedömnings- och betygssättningsarbete ut i dagsläget med 

kursbetyg? 

Till exempel: prov, inlämningar, diskussioner, grupparbeten, formativ/summativ 

bedömning med mera. 

5. Hur tror du ditt bedömnings- och betygssättningsarbete kommer att förändras 

med ämnesbetyg? 

I jämförelse med ditt bedömnings- och betygsättningsarbete med kursbetyg. 

6. Vilka möjligheter och begränsningar ser du i din undervisning kopplat till att 

du sätter ett kursbetyg? 

Utifrån styrdokument, tidsaspekt, kunskapsprogression med mera. 

7. Vad gynnar studiestarka elevers kunskapsinhämtning, enligt dig? 

Utifrån kortsiktiga och långsiktiga perspektiv. 

8. Vad gynnar studiesvaga elevers kunskapsinhämtning, enligt dig? 

Utifrån kortsiktiga och långsiktiga perspektiv. 

9. Hur kan elevers attityder till matematikämnet förbättras, enligt dig? 

Till exempel, inställning/motivation utifrån projektuppgifter, mängdträning, 

mer/mindre fokus prestation/ förståelse/ verklighetsnära med mera. 

10. Hur väl kan detta [ovanstående frågor] tillämpas med ämnesbetyg, enligt dig? 

11. Finns det något du vill tillägga eller någon ytterligare aspekt som du vill 

tydliggöra? 

Utöver betygspraktiker utifrån kunskapsinhämtning och elevers attityder till 

matematikämnet. 
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Samtyckesformulär 

Jag har tagit del av den utskickade skriftliga informationen gällande 

examensarbetet Matematiklärares uppfattningar av betygspraktiker i 

gymnasieskolan samt fått möjlighet att ställa frågor om till exempel studiens syfte, 

utformning och/eller användningsområde. Jag är även försäkrad om att studien 

följer forskningsetiska principer, behandlar empirin konfidentiellt och enligt 

GDPR. 

Jag är medveten om att jag närsomhelst kan avbryta min medverkan utan några 

konsekvenser. 

Jag samtycker till att delta i denna studie. 

Jag önskar att få godkänna min intervjus transkription innan det används i studien. 

☐ (kryssa i rutan om så är fallet) 

 

___________________________           _________________________________ 

Namnteckning   Ort/Datum 

__________________________________________________________________ 

Namnförtydligande 
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Bilaga 2  

Enkät 

Vi är två studenter som, vid Högskolan Kristianstad, gör ett examensarbete inom 

Ämneslärarutbildningen med inriktning matematik. I vår studie ämnar vi att 

undersöka hur behöriga gymnasielärare i matematik med olika erfarenheter ser på 

det rådande kursbetygssystemet. Vi vill även undersöka vilka förväntningar som 

finns på kommande ämnesbetygssystem, i och med ämnesbetygsreformen. 

Examensarbetets empiri är tvådelad, där denna enkät utgör första insamling. För 

tydligare motiveringar och resonemang av enkätsvaren sker en kompletterande 

intervju av ett visst antal utvalda respondenter.  

Enkäten är helt och hållet frivillig att besvara och kan närsomhelst avbrytas. Om 

det finns intresse för att delta i en kompletterande intervju, kan man som 

respondent skriva in sin mejladress i slutet av enkäten, vilket i så fall behandlas 

konfidentiellt. Annars kan man även besvara enkäten med fullständig anonymitet.  

Om man som respondent väljer att skriva ut sin mejladress, bevaras den utifrån 

GDPR och Vetenskapsrådets etiska principer.  

Länk till Skolverkets hemsida angående ämnesbetyg: 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/aktuella-forandringar-pa-

gymnasial-niva/amnesbetygsreformen   

Enkätpåståenden 

Q1. Hur många år har du undervisat på gymnasiet, som behörig matematiklärare? 

Q2. Undervisar du främst inom yrkesförberedande program eller studieförberedande program? 

Q3. Ett kursbetyg i matematik representerar elevers ämneskunskaper väl. 

Q4. Studiestarka elevers kunskapsinhämtning i matematikämnet gynnas av kursbetyg. 

Q5. Studiesvaga elevers kunskapsinhämtning i matematikämnet gynnas av kursbetyg. 

Q6. Med kursbetyg prioriterar eleverna att få ett högt betyg snarare än goda kunskaper. 

Q7. Det finns tidsutrymme att behandla alla matematiska förmågor och allt centralt innehåll med 

ämnesinnehållet uppdelat i kurser. 

Q8. Elever har goda möjligheter och tillräckligt med tillfällen för att visa sin kunskapsprogression 

i matematik med kursbetyg. 

Q9. Det är fördelaktigt med ett detaljrikt centralt innehåll med matematikämnet uppdelat i kurser. 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/aktuella-forandringar-pa-gymnasial-niva/amnesbetygsreformen
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/aktuella-forandringar-pa-gymnasial-niva/amnesbetygsreformen
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Q10. Jag har god möjlighet att påverka elevers attityder till matematikämnet med ämnesinnehållet 

uppdelat i kurser. 

Q11. Fler slutbetyg i matematik stressar elever. 

Q12. Kursbetyg förbättrar elevers motivation till matematikämnet. 

Q13. Ett ämnesbetyg i matematik kommer att representera elevers ämneskunskaper väl. 

Q14. Studiestarka elevers kunskapsinhämtning i matematikämnet kommer att gynnas av 

ämnesbetyg. 

Q15. Studiesvaga elevers kunskapsinhämtning i matematikämnet kommer att gynnas av 

ämnesbetyg. 

Q16. Med ämnesbetyg prioriterar eleverna att få ett högt betyg snarare än goda kunskaper. 

Q17. Det kommer att finnas tidsutrymme att behandla alla matematiska förmågor och allt centralt 

innehåll med ämnesinnehållet uppdelat i nivåer. 

Q18. Elever kommer att ha goda möjligheter och tillräckligt med tillfällen för att visa sin 

kunskapsprogression i matematik med ämnesbetyg. 

Q19. Det är fördelaktigt med ett mindre detaljrikt centralt innehåll med matematikämnet uppdelat i 

nivåer. 

Q20. Jag kommer att ha god möjlighet att påverka elevers attityder till matematikämnet med 

ämnesinnehållet uppdelat i nivåer. 

Q21. Färre slutbetyg i matematik stressar elever. 

Q22. Ämnesbetyg kommer att förbättra elevers motivation till matematikämnet. 


