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Sammanfattning 

 
Syftet med undersökningen är att åskådliggöra hur gymnasielärare i matematik samtycker några 
utvalda förändringar i gymnasiereformen Gy 2011, främst i förhållande till kursen Matematik 1.Vi 
har undersökt detta genom intervjuer med sex matematiklärare på sex olika gymnasieskolor i 
Uppsala. Tanken med undersökningen är inte att svara på frågan hur den svenska lärarkåren 
tänker kring dessa förändringar, utan att få fram en mängd olika åsikter och tankar för att belysa 
hur det kan se ut. Detta hoppas vi kan fungera som ett avstamp inför framtida forskning. Det 
framkommer i studien att lärarnas åsikter går isär både sinsemellan och mellan lärare och 
Skolverket och regeringen, men att man även samtycker på flera punkter bland de förändringar 
som gjorts i Gy 2011. 
 
Nyckelord: Läroplansreform, Gy 2011, matematik, matematiklärare, gymnasiet  
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Inledning 

Som lärarstudenter på examensterminen står vi inför ett kommande yrkesliv som gymnasielärare 

och en ny läroplan för gymnasiet i och med Gy 2011, där den senaste, Lpf 94, kom för 17 år 

sedan. Det är en omfattande reform med bl.a. nytt betygssystem och en spårindelning av 

gymnasiets första matematikkurs. Vi har trots verksamhetsförlagd utbildning (VFU) relativt lite 

praktisk erfarenhet av skolan, och saknar alltså nämnvärd erfarenhet av både den förra och den 

nya kursplanen, och kommer förmodligen inte på lång tid få vara med om en ny läroplansreform. 

Därför kändes det passande att ta tillfället i akt att med en undersökning komma närmare lärarna 

och deras tankar om reformen, hur de arbetat inför denna reform, och ställa den i relation till 

deras erfarenhet.  

Under nämnda VFU höstterminen 2011 fick vi båda upp intresset för denna reform i och med 

att vi handgripligen blev tvungna att använda den nya läroplanen/kursplanen i vår planering av 

undervisningen, rättning av prov, och på studiedagar med lärarlag där man bedömde 

exempelarbeten. Den enda matematikkursen man diskuterade var Matematik 1 som är den enda 

kursen som går i skrivande stund, och övriga elever går klart de gamla kurserna. Vad som främst 

slog oss båda var de osäkra diskussionerna och bristen på information kring den nya betygsskalan 

och kunskapskraven, och hur ingen lärare direkt kunde peka på någon officiell information där 

detta på ett tydligt sätt förklarats. Vi ville därför djupare undersöka vilka motiveringar till 

förändringarna i den nya reformen lärare hade uppfattat men även vad de själva tyckte om dessa 

förändringar och hur man eventuellt borde gjort istället.  

Vi kände att detta vore viktigt både för vår del och ur ett allmänt perspektiv. Att inte veta vad 

det är för motiveringar bakom läroplansreformer kan kännas otryggt, då man inte kan förklara för 

sig själv eller för andra varför t.ex. betygsskalan ser ut som den gör. Därtill kan det vara otroligt 

lärorikt för oss att ta del av lärarnas rika erfarenhet, med vilken de kan se på läroplansreformerna 

ur ett kritiskt perspektiv, vilket vi än så länge har mycket mindre möjlighet att göra. Det kan 

också vara intressant ur ett allmänt perspektiv, kanske för vidare studier, att lyfta fram den 

eventuella kritik, positiv som negativ, som lärarna har gentemot den nya läroplansreformen. 
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Bakgrund 

Gy 2011 är namnet på den utbildningsreform som regeringen tagit fram genom Skolverket för 

gymnasieskolan och som trädde i kraft vid starten av läsåret 2011/2012. Reformen har inneburit 

flera stora förändringar både vad gäller lärares och elevers dagliga arbete i skolan men också vad 

det gäller gymnasieskolans utformning, till exempel genom den omorganisation som skett kring 

de nationella programmen. Den förändring som en ny läroplan medför kommer oundvikligen 

skapa debatt inom lärarkåren och i media kring hur de olika förändringarna förbättrar eller 

försämrar verksamheten och i vad man i det senare fallet skulle gjort istället. Vi väljer att fokusera 

vårt arbete på kursen Matematik 1a/b/c eftersom den är den enda nya kursen i matematik som i 

skrivande stund har börjat användas i skolan. 

I media har Gy 2011 och matematikundervisning diskuterats flitigt de senaste fem åren. Det 

man främst fokuserat på har varit att svenska elever har blivit allt sämre på matematik och det nya 

betygssystem som kom i och med Gy 2011. Att svenska elever blivit sämre i matematik skrev 

man om redan 2008 då resultaten från den internationella undersökning TIMSS (Trends in 

International Mathematics and Science Study) publicerades. I TIMSS undersöker man 

kunskapsnivån i matematik och naturvetenskap bland elever i klass fyra och åtta. Annika Hamrud 

(2008, 9 december) skriver att undersökningen pekar på en nedåtgående trend vad gäller elevers 

matematikkunskaper. I artikeln säger man från Skolverkets sida att åtgärder har satts in i form av 

en bättre lärarutbildning och tydligare kursmål. Ett år senare skriver Anna Lena Wallström (2009, 

1 oktober) att Skolinspektionen kommit med en rapport som visar att svensk 

matematikundervisning är undermålig, man tycker framförallt att undervisningen borde ledas av 

läraren och inte av läroboken men säger också att otydliga kursplaner försvårar undervisningen. 

Ytterligare ett år senare skriver Lenita Jällhage (2010, 19 oktober) att Skolinspektionen kommit 

fram till att matematikundervisningen inte håller måttet, bl.a. för att lärarna är för dåligt utbildade. 

Som förut pekar man på att undervisningen är alltför styrd av läroboken men också att lärarna 

inte är insatta i kursplanen, att lärarna inte utmanar eleverna tillräckligt och att eleverna inte får de 

verktyg de behöver för att förstå matematiken på en grundläggande nivå. 

Om betygssättning skrev Dagens nyheter (2007, 13 juni) att Skolverket kommit fram till att det 

finns stora skillnader i hur lärare sätter betyg. Detta säger man, i alla fall delvis, beror på att olika 

lärare tolkar kursplaner och betygskriterier olika och att det därför blir orättvist för eleverna. 

Matematik är det ämne där det skiljer mest mellan skolorna. Angående den nya betygsskalan 

skriver Göran Linde, professor emeritus i pedagogik vid Stockholms universitet, (2011, 2 

november) att betygsstegen bör vara så få som möjligt för att man lättare ska kunna bedöma det 

viktiga och inte det enkelt mätbara. Han menar att det inte finns så många sätt att förstå, 

uppfatta, lösa problem etc. för att en betygsskala med fler än fyra steg ska vara meningsfull. Han 

skriver att betygens främsta funktion bör vara att fungera som ett kvitto på ett genomgånget 
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stadium, att man erhållit en viss nivå av kunskap och att yttre motivation bör vara sekundär 

funktion. Jörgen Krüsell, gymnasielärare, (2011, 2 november) menar att fler steg ger en mer 

nyanserad bedömningsskala och ser det som mer rättvist. Han pekar främst på hur det högsta 

betyget A nu kommer bli svårare att uppnå är tidigare MVG, vilket han ser som positivt och 

förklarar det med att man tidigare gav ut för många MVG och att en så stor andel av eleverna 

inte borde ha det allra högsta betyget. 

Eftersom en ny läroplan med nya kursplaner tagits fram av Skolverket på uppdrag av 

regeringen så är det naturligt att förmoda att det finns sådant i den föregående läroplanen, Lpf 94, 

som man velat förändra. I den rapport från 2007 som tagits fram av Utredningen om mål och 

uppföljning i grundskolan skriver man att ett utav problemen med Lpo 94 varit att systemet med 

strävans- och uppnåendemål varit alltför otydligt och svårförstått för lärare och skolledare. Vi 

förmodar att kritiken gällde både Lpo 94 och Lpf 94, eftersom de är likartade i sin utformning. 

Målen har blivit för många och lärares kunskap om och hur de ska arbeta med dem alltför 

begränsad samt att det är problematiskt att målen i läroplanen och kursplanen är så tätt 

sammanknutna, att de ”flyter ihop” och blir svår att arbeta med. Det sägs inte rätt ut men vi 

tolkar det som att man från utredningens sida ser frånvaron på specifikt ämnesinnehåll i Lpf 94:s 

kursplaner som något negativt (SOU 2007:28, s. 12). Man anser också att i och med att man både 

haft mål och betygskriterier som indikerar kunskapskrav för respektive betygsnivå blir systemet 

alltför otydligt (SOU 2007:28, s. 13). Rapporten menar att också kursplanerna i sig är otydliga, 

brister i många fall i sin konkretion och framstår rent av som ”flummiga” med oprecisa och 

allmänt formulerade uttryck (SOU 2007:28, s. 13). Med andra ord framstår rapportens största 

problem med de senaste läroplanerna vara deras otydlighet. Man skriver att denna otydlighet har 

lett fram till flera lokala tolkningar av styrdokumenten. Detta ser man både som något positivt 

och negativt, man tar som exempel den försöksverksamhet som skett med undervisning utan 

timplan där man anser att det lokala tolkningsutrymmet sannolikt kan ha hjälpt utveckla 

undervisningen i en positiv riktning men att det lokala tolkningsutrymmet också bidragit till en 

mindre likvärdig skola där det finns stora skillnader bland kunskapskraven (SOU 2007:28, s. 16). 

Det man i rapporten vill göra för att förändra detta är först att särskilja målen i läroplanen från 

dem i kursplanerna för att på så sätt tydliggöra skillnaderna däremellan, specifikt att läroplanerna 

ska innehålla övergripande värden och generella kunskaper som är applicerbara på alla ämnen 

medan kursplanen innehåller mer ämnesspecifika kompetenser (SOU 2007:28, s. 17). Man tycker 

dock inte att arbetssätt eller hur mycket tid som spenderas på ett visst område bör förtydligas 

utan att lärare tillsammans med eleverna bör bestämma detta utifrån egna behov och intressen för 

att på så sätt få en mer likvärdig skola (SOU 2007:28, s. 19). Det finns i rapporten också en 

betoning på ett mer lättbegripligt språk i kursplanerna med ett begränsat och väldefinierad mängd 

uttryck (SOU 2007:28, s. 18). 

Om man tittar på kursplanen för Matematik A består den av två delar: mål och betygskriterier. 

Med hjälp av rapporten SOU 2007:28 kom man fram till att man ville ha två nya delar: centralt 
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innehåll och kunskapskrav. Som nämnts ovan fanns det inte en tydlig linje mellan det som i 

kursplanerna kallades mål och betygskriterier, lärarna bedömde eleverna både utifrån det som 

stod under mål, vilka egentligen var strävansmål, och det som stod under betygskriterier, vilka var 

uppnåendemål. I och med Gy 2011 har vi nu en del som heter centralt innehåll där man bara 

beskriver de ämnesspecifika delar som ska tas upp under kursens gång men man säger samtidigt 

att det är valfritt hur mycket tid man spenderar på varje del samt hur man arbetar med innehållet 

(Skolverket, 2011b), vilket var precis det som föreslogs i SOU 2007:28. Det centrala innehållet för 

Matematik 1a/1b/1c är indelat i fem delar. En av dessa delar är Problemlösning som lagts till det 

centrala innehållet utifrån forskningsresultat, bland annat från TIMSS-studier (Trends in 

International Mathematics and Science Study), där man sett att de nationer som lyckats bäst har 

använt sig mer utav problemlösning i sin undervisning (Skolverket, 2011b). 

En stor förändring som skett i anslutning till införandet av centralt innehåll är den 

spåruppdelning av det som förr hette Matematik A men nu är uppdelat i Matematik 1a, 

Matematik 1b och Matematik 1c. Matematik 1a är till för de yrkesförberedande programmen 

vilket speglas i det centrala innehållet som till stor del knyter an till karaktärsämnena och 

använder sig av hjälpmedel som kan innehålla element av matematik, så som formulär, mallar, 

tumregler, föreskrifter, manualer och handböcker (Skolverket, 2011b). Matematik 1b läses av 

ekonomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet och 

samhällsvetenskapsprogrammet som i det centrala innehållet framgår i att man till exempel 

fördjupar sig i ”hur statistiska metoder och resultat används i samhället och inom vetenskap” 

(Skolverket, 2011b) eller i ”symmetriers förekomst i naturen och i konst från olika kulturer” 

(Skolverket, 2011b). Man fokuserar med andra ord mer på samhällsvetenskapliga och estetiska 

sidor av matematiken. Matematik 1c läses av naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. 

Det centrala innehållet i Matematik 1c har ett mer naturvetenskapligt innehåll, man behandlar till 

exempel trigonometri vilket man inte gör i de andra spåren (Skolverket, 2011b). I rapporten 

Framtidsvägen – en reformerad skola (SOU 2008:27, s. 341) säger man att anledningen till att man 

velat ha en mer karaktärsämnesspecifik matematikundervisning är att elever med olika 

förutsättning ska kunna genomföra de gymnasiegemensamma ämnena (tidigare kärnämnena) på 

ett bättre sätt på sitt program. I Utbildningsutskottets betänkande Högre krav och kvalitet i den nya 

gymnasieskolan (2009/10:UbU3, s. 18) säger man att man i de gymnasiegemensamma ämnena finns 

det anledning att en skillnad i matematikundervisningens innehåll mellan olika program kommer 

öka elevernas motivation och förståelse för ämnets betydelse. I Att lyfta matematiken (SOU 

2004:97, s. 91) menar man att det är viktigt att man likt lärare på högskoleutbildningar i 

matematik som har en god kännedom om hur matematiken används inom ett visst yrkesområde 

på samma sätt på gymnasiet har kännedom i hur matematiken kan användas inom olika 

yrkesområden.  

Betygsskalan är i och med Gy 2011 förändrad och består av fem godkända steg A-E, där A är 

det högsta och E det lägsta, och ett underkänt betyg: F. För A, C och E finns nationella 
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betygskriterier, dock ej för B och D där man valt att skriva att man för t.ex. betyg D ska ha 

uppnått kraven för E och merparten av kraven för C. Utbildningsminister Jan Björklund sade i 

ett pressmeddelande från Utbildningsdepartementet följande om varför man valt att gå från en 

betygsskala med fyra steg till en med sex steg: ”För elevernas skull vill jag att det ska vara lättare 

att nå ett högre betyg. Många elever undrar i dag varför betyget Godkänt ges för mycket skilda 

resultat. Det nya systemet blir mer rättvist” (Utbildningsdepartementet, 2008). Ytterligare 

anledningar ges i rapporten En ny betygsskala (Ds 2008:13, s. 56-57) där man anser att fler 

betygssteg mellan det högsta och det lägsta betyget kommer leda till att fler elever kan nå nästa 

betygssteg än tidigare och att utformningen uppmuntrar elever att anstränga sig mer. 

Varför vi valde just dessa förändringar i matematik från Lpf 94 till Gy 2011 var att vi ansåg 

dem som de mest väsentliga och som vi trodde vi kunde få ut mest reflektion och diskussion om, 

sett ur vårt, lärarnas och forskningens perspektiv. 

Med tanke på mediedebatten som nått de flesta inom utbildningsväsendet, ansåg vi det som 

givande att söka och förhoppningsvis få svar på huruvida lärarna är införstådda med varför dessa 

förändringar ägt rum. Vi resonerar att man kan ha svårt att känna sig trygg i sin yrkesutövning om 

man inte direkt kan motivera för sig själva och för andra, t.ex. elever och föräldrar, varför 

kursplanen ser ut som den gör och hur den ska användas. Dessutom, om det framkommer 

exempel på vad man istället borde prioriterat, då handlar det inte bara om okunskap, utan om en 

sorts konflikt om utförande (då de flesta är överens om målen). Om detta är något starkt 

framträdande i en begränsad studie som vår, är det ett tecken på att mer efterforskning behövs. 
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Litteraturöversikt 

Effektivitet och samtycke 

En resurs som är betydelsefull för politisk ledning är dess auktoritet. Denna kan delas in i två 

element; effektivitet och samtycke. Med effektivitet menar man förmågan att genomföra de 

åtaganden man beslutat om. Med samtycke menar medborgarnas stöd till samma åtaganden. 

Dessa båda element är i stor utsträckning beroende av varandra. Att framgångsrikt genomföra en 

reform  underlättas om man har ett utbrett stöd från medborgarna, alltså ett utbrett samtycke. En 

politisk ledning som vanligtvis genomför sina åtaganden vinner lättare ett sådant stöd. (Lindensjö 

& Lundgren, 2000, s. 141). I vårat fall tittar vi på samtycket mellan lärare och myndighet. 

Svenska skolans historia 

Den svenska skolan institutionaliserades först i mitten av 1800-talet då Sveriges riksdag beslutade 

om att införa en fyra år lång obligatorisk och kostnadsfri skola, den så kallade folkskolan 

(Lindensjö & Lundgren, 2000, s. 17). Från början hade staten en förhållandevis svag juridisk 

styrning av skolan, staten gav heller inga ekonomiska medel till folkskolan. Det var kyrkan som 

hade den ideologiska styrningen av skolan men även av lärarutbildningen. Efter hand började 

dock staten gå in med en viss ekonomisk styrning och även juridisk som att man exempelvis 

lagstadgade om undervisningstid och undervisningens fördelning. Man skaffade också 

folkskoleinspektörer vilket innebar en ökad kontroll och ett skifte vad gällde ideologisk styrning 

från kyrkan till den profana staten. Dessa trender ökade och vid slutet av 1800-talet hade staten 

en klar styrning över skolan (Lindensjö & Lundgren, 2000, s. 26). 

För att öka den juridiska styrningen ytterligare beslutade man 1918 att bilda en 

skolöverstyrelse (Lindensjö & Lundgren, 2000, s. 37). Tankar om en så kallad enhetsskola med 

låg-, mellan- och högstadium hade funnits länge men det var först 1948 som 1946 års 

skolkommission presenterade en nioårig obligatorisk enhetsskola (Lindensjö & Lundgren, 2000, 

s. 51). I samband med 1962 års läroplan infördes grundskolan och det var i och med denna som 

det parallella skolsystemet på den obligatoriska nivån avskaffades helt (Lindensjö & Lundgren, 

2000, s. 55). Man hade beslutat om att de första sex åren i skolan skulle vara gemensamma men 

att man sedan i högstadiet differentierade eleverna genom kurser och tillval samt ett val av linje i 

årskurs nio (Lindensjö & Lundgren, 2000, s. 64). Man såg 1967 att endast 22 procent av eleverna 

valde en praktisk linje i årskurs nio och man tog därför bort detta linjeval och ersatte detta med 

tillval som alla innebar en möjlighet till fortsatta studier (Lindensjö & Lundgren, 2000, s. 68-69). 

1964 och 1968-70 togs beslut om att integrera den tidigare gymnasieskolan, fackskolan och 

yrkesskolan och i en ny linjeuppdelad gymnasieskola (Larsson, 2011, s. 74). För att utjämna 
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skillnaderna mellan de olika programmen gjorde man de praktiska programmen mer teoretiska 

och de teoretiska programmen fick mindre tid för teoretiska ämnena och mer tid för praktiska 

ämnen (Larsson, 2011, s. 76). 

I och med den nya läroplanen 1980 för grundskolan (Lgr 80) förlängde man tiden för prao till 

minst sex veckor, lärarna skulle börja arbeta i arbetslag för att underlätta arbetet med att möta 

elevers behov, man beslöt också att elevernas verklighetsbild skulle ligga till grund för 

undervisningens innehåll. Man tog bort kravet på särskilda kurser i matematik och engelska för 

att få gå treårig linje på gymnasiet samt krav på ytterligare särskild matematik till teknisk linje och 

samtidigt beslöt man att ge betyg först i årskurs åtta (Larsson, 2011, s. 78). 

Riksdagen beslöt 1989 att huvudmannaskapet för skolan skulle ligga på kommunerna. Vinsten 

med detta var för staten lägre kostnader och för kommunerna mer kontroll över resurs och 

därför mer makt (Larsson, 2011, s. 87). Man tog inför den nya läroplanen för grundskola (Lpo94) 

och läroplanen för gymnasiet (Lpf94) beslut om att den tidigare regelstyrningen skulle ändra till 

en mål- och resultatstyrning där huvudmannen bar ansvar för att skolorna nådde satta mål men 

skulle inte lägga sig i metodiska eller pedagogiska frågor. Statens uppdrag skulle enbart sträcka sig 

till att sätta nationella mål i läro- och kursplaner, det var sedan upp till huvudmän och skolorna 

att nå dessa mål (Larsson, 2011, s. 90). En förändring vad gällde gymnasiet var att kommunerna 

nu var skyldig att erbjuda alla ungdomar mellan 16 och 20 år en gymnasieutbildning. Man 

ändrade och gymnasiets struktur till 16 nationella program som alla var treåriga och alla gav 

grundläggande behörighet för högskolestudier (Larsson, 2011, s. 91). Det skedde även en 

uppdelning mellan kärnämnen (svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, religionskunskap, 

naturvetenskap, idrott och hälsa samt estetisk verksamhet) och karaktärsämnen (ämnen specifika 

för ett visst program) där alla program skulle läsa identiska kurser inom kärnämnena. I 

kursplanerna i dessa läroplaner valde man medvetet att inte försöka konkretisera innehåll eller 

metod i en kurs för att istället varje skola skulle göra en egen tolkning utefter sina förutsättningar 

(Larsson, 2011, s. 92). Från och med hösten 1992 började regler kring den så kallade elevpengen 

gälla. Det innebar att kommunerna erhöll ett statsbidrag som baserades på kommunens antal 

elever som man sedan skulle fördela på de av staten godkända skolorna i kommunen, även 

friskolor (Larsson, 2011, s. 94). 

I och med den nya gymnasieskolan som kommit med Gy 2011 har man nu 18 nationella 

program. Det som tidigare kallades kärnämnen heter nu gymnasiegemensamma ämnen (estetisk 

verksamhet är inte ett gymnasiegemensamt ämne) där skillnaden är att dessa ska vara färgade av 

respektive program och inte identiska. Man ställer högre krav i dessa ämnen inom de 

studieförberedande programmen, vilket gör att endast dessa program ger allmän 

högskolebehörighet (Larsson, 2011, s. 169). En elev på ett yrkesförberedande program kan nu 

välja en gymnasial lärlingsutbildning, vilket innebär att större delen av utbildningen är förlagd på 

en arbetsplats (Larsson, 2011, s. 170). Andra förändringar som rör läroplanen, t.ex. den nya 
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betygsskalan, förändringar vad gäller specificering av kursers innehåll, finns att läsa om under 

Bakgrund. 

 

Vem styr skolan? 

Förskolan, grundskolan och gymnasieskolan styrs genom beslut på olika nivåer. På en statlig nivå 

räknas beslut av riksdagen, regeringen och de statliga myndigheterna. Riksdagen stiftar lagar, 

exempelvis skollagen, som är ett mycket viktigt styrdokument för skolan. Regeringen utfärdar 

förordningar, som är föreskrifter för de olika skolformerna utöver det som framgår i skollagen. 

Exempel på sådana förordningar är grundskole- och gymnasieförordningen, samtliga läroplaner, 

programmål för gymnasieskolan, ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena samt 

grundskolans kursplaner. De för skolan viktigaste statliga myndigheterna är Skolverket och 

Skolinspektionen. Skolverket beslutar om bland annat kursplaner för sameskolan, specialskolan 

och särskolan, kunskapskraven för grundskolan och gymnasieskolan, ämnesplanerna i 

gymnasieskolans karaktärsämnen. Skolinspektionen beslutar om bland annat tillstånd och 

indragning av densamma för fristående skolor samt så kallade föreläggande, vilket är krav på att 

rätta till fel och brister (Larsson, 2011, s. 167-168). 

Skolans huvudman, vilket antingen är kommunen eller ägaren av en fristående skola eller 

förskola (kallad enskild skolhuvudman) har tillsammans med skolans rektor respektive 

förskolechefen ansvar för den dagliga verksamheten. Kommunen fattar beslut om bland annat 

budget, prioriteringar och organisation för den egna skolverksamheten samt tillsättning av rektor 

respektive förskolechef. En enskild huvudman fattar beslut liknande de som kommunen gör 

(Larsson, 2011, s. 168). 

En skolas rektor beslutar bland annat om sin skolas eller enhets inre organisation, det 

pedagogiska arbetets samordning och ledning, personalens kompetensutveckling samt särskilt 

stöd eller anpassad studiegång för elever. En förskolechef har motsvarande ansvarsområde 

(Larsson, 2011, s. 168). 
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Syfte och frågeställningar 

Skolverkets och regeringens mål med de av oss valda förändringar mellan kursplanerna i 

Matematik A och Matematik 1 skulle kunna sammanfattas som rättvisare betyg, flitigare elever, 

att eleverna blir bättre förberedda för högskola eller yrkesliv samt att Sveriges gymnasieelever ska 

få bättre kunskaper i matematik. Syftet med undersökningen är att åskådliggöra exempel på 

varför lärare samtycker eller inte samtycker med några utvalda förändringar i Gy 2011, främst i 

förhållande till kursen Matematik 1. 

 

Frågeställning:  

På vilket sätt samtycker eller samtycker inte lärare med förändringar som skett i och med 

gymnasiereformen Gy 2011? 
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Metod 

Urval och avgränsningar 

Urvalet av matematiklärare kommer att begränsas till lärare som nu undervisar i Matematik 1 

eftersom det är de enda matematikkurserna ur Gy 2011 som går i skrivande stund. Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2007, s. 292) tar upp tre viktiga aspekter vad gäller urval och 

avgränsning av metoden. Dessa är att våra intervjuobjekt är främlingar, att antalet intervjuobjekt 

ska bero på graden av teoretisk mättnad, och att inte använda sig av så kallade ”subjektiva” 

experter. 

För det första kommer vi att välja ut lärare som vi inte själva känner sedan tidigare då detta 

kan leda till att den intervjuade inte förklarar på ett lika uttömligt sätt och att det kan kännas 

lättare för den intervjuade att öppna upp sig och berätta saker som annars skulle kunna kännas 

genant, exempelvis att man som matematiklärare inte till fullo har satt sig in i det nya 

betygssystemet. 

För det andra är en annan viktig aspekt att urvalet av intervjuobjekt är ett litet antal. 

Naturligtvis var det precisa antalet intervjuobjekt svårt att avgöra före intervjuerna ägde rum 

p.g.a. att man inte exakt kan veta vilket antal intervjuer som gör att det uppstår teoretisk mättnad, 

vilket innebär att ”[…] det inte framkommer några nya relevanta aspekter av det fenomen som 

står i centrum för undersökningen” (Esaiasson et al., 2007, s 292). En uppskattning var att 

ungefär tre till fyra lärare var skulle intervjuas.  

För det tredje bör man tänka på att inte välja så kallade ”subjektiva” experter, vilket i vårt fall, 

gällande vår första frågeställning, skulle motsvara en lärare som har som arbetsuppgift att 

emellanåt arbeta med läroplanen och därför kanske har en uppfattning som inte speglar lärare i 

allmänhet. Vi ser det inte som sannolikt att något sådant problem skulle uppstå då vi utifrån 

tidigare erfarenheter (t.ex. verksamhetsförlagd utbildning) sett att förändringarna i Gy 2011 och i 

synnerhet motiveringarna bakom dessa förändringar för de flesta lärare inte verkar vara bekanta. 

Angående den andra frågeställningen skulle en ”subjektiv” expert här kunna vara någon som 

arbetar med utformning av eller debatterar/forskar om läroplaner och kursplaner. En sådan 

person skulle heller inte vara representativ för den allmänna läraren. Vi ser inte heller detta som 

något problem då vi intervjuat gymnasielärare som troligtvis skulle tillkännagivit om de var 

verksamma i ett sådant fält. 

Presentation av lärarna 

Per har intervjuat tre lärare som alla undervisar på gymnasienivå i Matematik 1. Maria är 

engelsk- och matematiklärare på omvårdnadsprogrammet och har arbetat som lärare i fem år och 
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undervisar i kursen Matematik 1a (MATMAT01a). Peter är lärare på naturvetarprogrammet och 

samhällsprogrammet och har jobbat i 14 år som lärare. Han undervisar i fysik och kurserna 

Matematik 1b (MATMAT01b)  och Matematik D (MA1204). Jörgen är lärare på 

naturvetarprogrammet och samhällsprogrammet med ekonomiinriktning. Han undervisar i 

biologi, naturkunskap och kurs Matematik 1b. 

Adrian har också intervjuat tre lärare. Alla är matematiklärare på tre olika gymnasium i 

Uppsala. Anders har varit lärare i knappt nio år och undervisar just nu i Matematik 1b och 

Matematik B (MA1202), hans andra ämne är psykologi. Bengt har arbetat som lärare i 38 år och 

arbetar vid intervjutillfället 15% som lärare då han undervisar i Matematik B, resten av tiden 

arbetar han som biträdande kommunalombud för lärarfackförbundet Lärarnas riksförbund, hans 

andra ämne är kemi (vilket han inte undervisar i för tillfället). Catrin har arbetat sex år som lärare 

och undervisar för tillfället i Matematik 1c (MATMAT01c), Matematik B och Matematik C 

(MA1203), hennes andra ämne är fysik. Samtliga lärares namn är fiktiva. 

Metod 

Vi har genomfört respondentintervjuer (Esaiasson et al., 2007, s. 291). Det innebär att vi inte 

sökte informanter utan personer som kunde förmedla sin uppfattning. Målet var att intervjua ett 

mindre antal gymnasielärare som undervisar i minst ett av spåren inom matematik 1, och har 

undervisat i matematik i åtminstone ett år med föregående läroplan. Esaiasson et al. (2007, s. 266, 

283) menar att samtalsintervjuer är den lämpligaste undersökningsmetoden då man vill ha 

möjlighet att ställa öppna frågor, ställa följdfrågor, och registrera oväntade svar. Alltså bedömde 

vi att den metoden är till fördel då vår undersökning behandlar ett ämne med många öppna 

frågor och svar vi inte kunde förvänta oss, samt att den delvis når in i ett outforskat område, 

nämligen den senaste läroplanen. Det bör nämnas att vi utförde våra intervjuer en och en för att 

den intervjuade skulle känna sig trygg och att inte skapa en ”två mot en”-situation, och så att vi 

inte skulle tala i munnen på varandra med frågor och följdfrågor. 

Samtalsintervjuer är också enligt Esaiasson et al. (2007, s. 284-286), samt Ekholm & Fransson 

(1992, s. 13) den lämpligaste metoden att använda då man vill undersöka hur människor uppfattar 

sin värld, vilket i vårt fall var lämpligt då vi inte har samma inblick, erfarenhet, och rutin som de 

lärare vi intervjuade. Vi valde inte att göra en enkät, av den anledningen att det är svårt att få 

enkätrespondenter att ge utförliga kommentarer i text, utöver att markera färdiga svarsalternativ. 

Vi resonerade också att det skulle bli svårt att formulera denna sorts frågor, svarsalternativ och 

svar i enkätform. För att i måttlig grad försäkra oss om att vi var systematiska, konstruerade vi en 

intervjuguide där vi gick igenom de teman (se intervjuguide, Bilaga 1) vi formulerat. 

Om man har frågeställningen relativt klar för sig så bör man innan man designar sin intervju 

också ha bakgrundsinformationen klart för sig. Esaiasson et al. (2007, s.289-290) menar att man 

ska skriva ner sin förförståelse för att kunna avgöra intervjuns värde. För vår del betydde detta att 

vi behövde Skolverkets och regeringens intentioner med de av oss utvalda förändringar (se 
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Bakgrund) i kursplanen för att kunna avgöra om lärarna vi intervjuade berättade något vi inte 

rimligtvis kunde ta del av på annat sätt. Vi undersökte relevanta dokument såsom statliga 

utredningar, betänkanden, kommentarmaterial till kursplaner och liknande, efter uttalade 

motiveringar till varför förändringarna har genomförts. En ytterligare anledning till att 

sammanställa motiveringarna för att ha med oss till samtalen med lärarna, för att, om lärarna inte 

vet om detta bör vi ändå kunna diskutera lärarens synpunkter på motiveringarna. 

Inför intervjuerna formulerade vi en intervjuguide som skulle vara till hjälp, så att vi och den 

intervjuade läraren höll oss till de teman vi strukturerat utifrån frågeställningarna, förförståelsen 

och eventuella följdfrågor vi ville fråga lärarna. Dock skulle det vara just en guide, och inte ett 

manus. Den testades under den första intervjun. Vi var medvetna om risken att intervjun inte 

skulle bli särskilt användbar, vilket vi efter övervägning bedömde inte blev fallet. Samma version 

av intervjuguiden användes i samtliga följande intervjuer. 

I intervjuguiden följde vi Esaiassons et al. (2007, s. 298) råd, nämligen att våra tematiska frågor 

skall vara öppet formulerade. För vår del innebar det t.ex. att vi bad lärarna berätta om vilka 

motiveringar de uppfattat till att Skolverket och regeringen har tagit fram en tydligare läroplan. 

Ekholm & Fransson (1992, s. 73) tipsar också om att inte ha alltför detaljerade frågor på ett 

papper framför sig, då det riskerar att hämma själva intervjun, som till stor det handlar om utbyte, 

och att ögonkontakt och delaktighet utgör en stor del av detta utbyte. Vad som inte står 

uttryckligen i guiden är att vi måste ge god tid för lärarna att själva komma på och formulera t.ex. 

vad en motivering bakom en förändring kan tänkas vara, innan vi berättar vad Skolverket eller 

någon annan sagt. 

Intervjuerna transkriberades sedan, i vilken vi oftast inte gör en ordagrann sammanställning, 

men som objektivt sammanfattar vad lärarna beskrivit. Redan under transkriberingen gjorde vi en 

gallring som tog fram det viktigaste vi kunde tänka oss för att närma oss en behandling av våra 

frågeställningar. Vi utelämnade saker som t.ex. lärares reflektioner som för frågeställningarna var 

irrelevanta. Vi sammanfattade ofta lärarnas uttalanden och komprimerade dessa till enkla, koncisa 

uttalanden med samma betydelse. Esaiasson et al. (2007, s. 305) benämner detta som 

koncentrering. Därefter skedde ytterligare en gallring då vi jämförde de transkriberade 

intervjuerna och hittade resultat som vi förmodligen svarar på frågeställningarna. Under Resultat 

sammanfattas intervjuerna temavis enligt de väsentliga kursplansförändringar vi valt att ta upp. 

Vår Analys delas också upp i teman enligt de förändringar  vi valt att behandla i relation till 

våra frågeställningar. Vi refererar till relevanta och belysande data i resultatet och direkta citat från 

intervjuerna för att på så sätt försöka behandla frågeställningarna. Adrians och Pers resultat och 

analys hålls separata från varandra då det är ett krav i utbildningen för att kunna utvärderas. 

Diskussionen sker gemensamt. 
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Genomförande 

Intervjuerna genomfördes på det sättet vi tänkt och som beskrivits ovan. Vi tog kontakt med 

lärarna som vi ville intervjua genom att göra ett massutskick till samtliga gymnasielärare i 

matematik i Uppsala som vi kunde finna e-postadress till, vilket blev 103 stycken. Av dessa fick vi 

svar från tretton stycken varav sex tackade ja. I brevet (se Bilaga 2) förklarar vi kortfattat vad vi 

kommer att prata om, men ber också att berörda lärare inte i enkom för intervjuns skull söker 

upp information om kursplaner eller diskuterar kring förändringar. 

Då vi mötte lärarna frågade vi om vi fick lov att spela in intervjun, vilket alla godkände, så 

samtliga intervjuer spelades in. Intervjuerna blev mellan 25 och 45 minuter långa. 

Reflektion av metod 

Beträffande validitet kan vi tänka oss att genom att vi i förväg berättade om vårt tema i vårt e-

postförfrågan, så finns det en viss risk att lärarna ha läst på extra inför intervjun.  Detta skulle i så 

fall skulle gett oss lägre validitet eftersom vi då har ett systematiskt fel (Esaiasson et al., 2007, s. 

64-65), genom att läraren då skulle ha mer kunskap än denne skulle haft annars. Detta tror vi inte 

är något problem då lärarna vid intervjutillfällena inte i någon nämnvärd grad mindes vad vi 

skulle intervjua dem om, samt i vissa fall uttryckligen sa att de inte kollat upp något extra kring 

kursplansförändringarna. Man kan tänka sig att detta varit ett större problem om en mer officiell 

instans som t.ex. Skolinspektionen gjort samma undersökning, då hade lärarna kanske varit mer 

eller mindre medvetet benägna att verka pålästa. 

Ett annat möjligt systematiskt fel kan tänkas vara att de lärare som tackat ja på vår förfrågan 

om intervju är de som är mest intresserade av reformen och kanske samtidigt mest kritiska. Det 

kan ge en skev fördelning av lärare som vet vad motiveringarna till förändringarna är. Det kan å 

andra sidan vara positivt för oss att vi får fram fler faktorer från just de lärare som är intresserade 

av reformarbetet. 

Beträffande vår intervjuguide anser vi att den inte var tillräckligt systematisk. Vi erfor några 

mindre problem i form av avvikelse från temat och någon missad fråga, och det hade varit 

tacksamt att ha väl formulerade öppningsfrågor så att de hade varit än mer konsekventa 

intervjuer. På grund av ovana att intervjua skedde det att man råkade fråga två frågor i en, varpå 

lärarna ibland bara svarade på den ena eller andra. Visserligen noterade man i de flesta fall att 

man endast fått svar på en fråga, men i ett par fall gick det obemärkt förbi, vilket lyckligtvis inte 

är förödande för studien. 

I efterhand verkar det ha kunnat vara till fördel att skicka ut en enkät för att få mer empiri 

kring de ”enkla” frågorna som kan uttryckas i korta skriftliga svar eller svarsalternativ. Det hade 

t.ex. kunnat ge många, enkla svar på vilka förändringar som lärarna uppfattat motiveringarna till, 

och kortfattade, enkla svar på vilka övergripande prioriteringar Skolverket och regeringen främst 

borde göra. Det hade emellertid varit svårt att få svar på varför lärarna velat se dessa prioriteringar. 
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Forskningsetiska reflektioner 

I huvudsak finns det två olika krav man måste väga mot varandra vid en undersökning som 

denna: Det första är forskningskravet som är ett krav ”på att forskning bedrivs, att den inriktas på 

väsentliga frågor och att den håller hög kvalitet” (Vetenskapsrådet, 1990, s. 5). Det andra är 

individkravet som är ett krav på att individer inte får ”utsättas för psykisk eller fysisk skada, 

förödmjukelse eller kränkning” (Vetenskapsrådet, 1990, s. 5). Man brukar vanligen dela upp 

individkravet i fyra huvudkrav. Det första är informationskravet, vilket innebär att vi som 

forskare måste informera de som berörs av forskningen om dess syfte (Vetenskapsrådet, 1990, s. 

7). I vårt fall kommer vi att upplysa de lärare vi kommer intervjua om vårt syfte samtidigt som vi 

först tar kontakt med dem för att inga problem ska uppstå. Det andra är samtyckeskravet, vilket 

innebär att en deltagare i en studie själv har rätt att bestämma över sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 1990, s. 9). Detta ska inte heller skapa några problem då vi informerar lärarna 

innan intervjun att det är frivilligt att medverka och att man bara behöver svara på de frågor de 

själva vill svara på. Det tredje är konfidentialitetskravet, vilket innebär att uppgifter om de som 

medverkar i studien hålls konfidentiellt och att man förvara personuppgifter på ett sätt så att 

andra inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 1990, s. 12). Detta följer vi genom att ge de 

intervjuade fiktiva namn, vi kommer heller inte att förvara några personuppgifter då vi inte har 

någon användning av sådana. Vi kommer att delge denna information till de lärare som 

intervjuas. Det fjärde är nyttjandekravet, vilket innebär att insamlade uppgifter endast används i 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 1990, s. 14). Vi kommer givetvis inte att delge den 

information vi får från intervjuerna till någon tredje part. 
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Resultat och analys (Adrian) 

I den här delen presenterar jag först resultatdelarna där jag valt ut det jag ifrån de intervjuades 

svar tyckte berörde frågeställningen. Dessa delar följs var och en av en analys där jag förtydligar 

hur jag tolkar dessa resultat och hur de behandlar vår frågeställning. Resultaten och analysen är 

uppdelad i fem teman. De fyra första är de fyra förändringar i Matematik 1 Gy 2011som vi valt 

att fokusera på. Det femte temat är Övriga faktorer, där jag behandlar förändringar som lärarna 

menar skulle ge ett ökat samtycke från deras sida. Under varje tema behandlar jag alltså 

frågeställningen i förhållande till den förändringen eller de övriga faktorer som lärarna påpekat.  

Resultat: En tydligare läro- och kursplan 

Anders påpekar att tydligare kursplaner inte är något som är specifikt för matematikämnet utan 

något som gäller för hela gymnasieskolan. Han säger att han tror att man valt att göra kursens 

innehåll och kunskapskrav tydligare för att undervisningen ska bli mer likvärdig, man ska som 

lärare inte kunna ta bort någonting som Skolverket och regering tycker är viktigt bara för att man 

inte hinner med det eller tycker det är mindre viktigt. Bengt tror på samma sätt att man vill ha en 

gemensam tolkning av texten och säger att Lpf 94 var sådan att den kunde tolkas på olika sätt av 

olika lärare. Catrin säger på samma sätt att hon tror tydligheten kommer skapa en större samsyn 

och dessutom att man vill ha ett mer jämförbart betygssystem där ett visst betyg står för 

någonting, generellt över alla program. 

Motiveringen från Skolverket och regeringen till varför man ville göra Gy 2011 tydligare var 

att det ska minska det lokala tolkningsutrymmet och att det därför blir en mer rättvis och 

likvärdig undervisning. Anders samtycker med ambitionen att förtydliga kursplanen och att detta 

gör skolan mer rättvis men eftersom att bedömningen av eleverna i så stor utsträckning inom 

svensk matematikundervisning grundas på de nationella proven kommer kursplanens 

förtydligande inte göra någon skillnad. Anders säger också att han inte tycker att språket blivit 

lättare att förstå och trots att man från Skolverkets sida kommit ut med information om vad vissa 

bestämningsord i framförallt kunskapskraven ska betyda, t.ex. enkel, så upplever han att olika 

bestämningsord betyder olika saker inom olika ämnen.  

Nej, jag upplever inte att det är ett lättare språk. När man som lärare kommer in, och nu tänker jag 

mest på betygskriterierna, och börjar jobba med dem så betyder inte de här orden någonting. Min 

känsla för dem nu när man pratar om det i ämnesgrupper och sådär, bland annat den här 

Gymnasieboken som du pratade om, står ju vad enkel och de här orden ska betyda. Men om man 

diskuterar över ämnena så tror jag att det kommer bli ’Ja, det här ordet betyder en sak i matematik, 

en sak i psykologi och en tredje sak i samhällskunskap’ så jag tror att man försöker förenkla 

någonting som är väldigt svårt att förenkla och som ändå kräver liksom ett aktivt arbete och 

tolkningar. 
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Bengt tror att en tydligare kursplan kan hjälpa men att den alltid kan förbättras. Han tror att 

lärare alltid kommer göra sina egna tolkningar av läro- och kursplan och försöka nå målen på sina 

egna sätt. Förtydligandet av kursens innehåll och att man exempelvis pratar mer om trigonometri 

i Matematik 1c ser han inte som någon större skillnad mot tidigare då man skulle ha en viss 

infärgning av ämnena och att man i klasser på naturvetenskapsprogrammet skulle beröra 

trigonometri i Matematik A. 

Catrin är positivt inställd till förtydligande av innehåll och kunskapskrav men säger att det blir 

mer arbete för lärarna. Hon säger att man nu vid ett provtillfälle inte kan ge eleven ett visst betyg 

efter hur många poäng denne fått utan man måste se över hur eleven presterar på varje punkt av 

det centrala innehållet innan man kan ge ett definitivt betyg, hon upplever att detta är något som 

elever har svårt att ta in. Hon tycker också att tidigare räckte det med att man räknade rätt för att 

få ett högt betyg men att det nu inte räcker utan att man måste förstå och kunna hantera metoden 

för att lösa ett problem också. 

Analys: En tydligare läro- och kursplan 

Alla tre lärarna samtycker alltså med ambitionen om en tydligare läroplan. När man sedan tittar 

på det faktum om det verkligen blivit tydligare, eller tillräckligt tydligt svarar de tre lärarna olika. 

Anders samtycker inte med sättet som kursplanen för Matematik 1 skrivits han menar att språket 

inte blivit lättare utan istället väldigt otydligt, framförallt vad gäller de så kallade 

bestämningsorden, som t.ex. enkel, som han tycker är svåra att definiera och som istället kommer 

att betyda olika saker för olika lärare. Han nämner också att det är de nationella proven i 

matematik som är de viktigaste instrumenten för betygssättning vilket gör att kursplanens grad av 

tydlighet inte blir så signifikant. På samma sätt menar Bengt att graden av tydlighet inte kommer 

spela en jättestor roll eftersom lärare alltid kommer ha sina egna uppfattningar kring hur 

undervisning och bedömnings bör gå till. Om man vill dra det till sin spets skulle man kunna säga 

att vi här varken har ett samtycke eller inte samtycke eftersom man, mer eller mindre, tycker att 

nivån av tydlighet kvittar. Hur ett sådant tänk sedan påverkar reformens effektivitet är väl inte 

självklart men det torde inte minska effektiviteten då det inte finns ett direkt motstånd. 

Hos Catrin finns ett definitivt samtycke och hon säger det kommer bli mer rättvist. Hon 

menar samtidigt att det kommer bli mer arbete för lärarna att t.ex. väga in elevens prestationsnivå 

på samtliga delar av det centrala innehållet. 

Resultat: Betygsskalan 

Anders upplever, utifrån det han hört från politiskt håll, att man ville inför en nya betygsskala för 

att minska betygsinflationen och säger att det nog är tänkt som en nollställning vilket tvingar 

lärarna att se över hur de bedömer eleverna. Bengt tror att man har ändrat för att få en större 

vidd, att det tidigare inte var någon direkt skillnad mellan ett G- och ett G+ vilket han säger det 
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blir nu och därför blir det en rättvisare skala. Han anser dock att det är problematiskt att det 

fortfarande är svårt att tyda vad begreppen i kunskapskraven, exempelvis enkel, betyder. Catrin 

talar, precis som Anders, om att man vill förhindra en betygsinflation genom att främst genom att 

göra A till ett betyg där man i princip inte kan ha några brister, vilket hon menar att man kunde 

ha och få MVG. 

Att gå från ett system med tre godkända betyg till ett system med fem godkända betyg har från 

Skolverkets och regerings sida getts motiveringen att det blir ett rättvisare system samt att fler 

betygssteg kommer fungera som en motiverande faktor för eleverna och de kommer därför bli 

flitigare. Anders samtycker inte direkt med reformen på den här punkten, han anser att 

motivationen bland elever som aspirerar på betygen E-C kommer påverkas marginellt av den nya 

betygsskalan. På skolan han undervisar säger han att många elever är högpresterande och att det 

förekommer mycket betygsstress. Detta tror han att de nya betygsstegen kommer spä på i och 

med att färre kommer nå upp till det högsta betyget. På frågan om den nya betygsskalan är mer 

rättvis ställer han sig tveksam och säger att han inte tror att man kommer kunna bedöma och 

dokumentera varje del som t.ex. krävs för betyget C och då kunna säga att en viss elev tydligt bör 

få betyget C. Han poängterar återigen den bristande tydligheten gällande bestämningsorden och 

hur man ska bedöma när en elev t.ex. har nått en C-nivå i en viss kunskap och att därför kommer 

olika skolor sätta gränserna för olika betyg olika. Han säger återigen att det snarare är nationella 

proven som gör bedömning i matematik rättvis än något annat. Det som han ser som positivt 

och på det sätt som han kan sägas till viss del samtycka med reformen är att han tycker att en ny 

betygsskala kan ha en nollställningseffekt och just det att lärarna måste sätta sig ner och se över 

och diskutera hur de bedömer ser han som något positivt oavsett hur betygsskalan ser ut. 

Bengt samtycker här med reformen i och med att han tror att en betygsskala med fler steg kan 

vara mer motiverande för eleverna eftersom de lättare kan klättra upp till nästa steg. Angående 

om det blir rättvisare eller ej säger han att det måste införas en bättre kontroll av 

betygssättningen. Han nämner som exempel central betygssättning (för hela kursen) eller central 

rättning av de nationella proven. Han menar att i och med Lpf 94 släppte man tyglarna för 

betygssättning då t.ex. lärarna inte längre behövde lämna in en motivering till skolans rektor om 

deras betygsättning avvek från genomsnittet och att detta fortsätter i Gy 2011 och att man därför 

behöver en broms, som han föreslår en central rättning skulle kunna vara. 

Catrin samtycker och tror att den nya betygsskalan kommer kunna motivera eleverna till att bli 

flitigare men att de då först måste förstå den, vilket hon inte tycker de gör i dagsläget eftersom 

man inte hinner diskutera betygsskalan på djupet. Hon anser att man egentligen borde lägga flera 

lektioner på att analysera betyg och uppgifter samt försöka förmedla en förståelse av vad kunskap 

är till eleverna. Detta uppfattar hon dock inte som att eleverna är intresserade av; de vill istället 

bara veta vilka uppgifter de ska klara för att nå ett visst betyg, inte hur man når eller skaffar sig en 

viss kunskap. 
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Analys: Betygsskalan 

Om man delar upp den här delen av reformen i att den nya betygsskalan ska få eleverna mer 

motiverade och flitigare och att man vill ha en mer rättvis betygsskala så ser man bland de 

intervjuade lärarna att Bengt och Catrin samtycker på den första delen och nämner som främsta 

anledning att det blir lättare att ta sig till nästa betygssteg. Anders är mer skeptisk och tror att 

motivation kommer öka marginellt bland elever som aspirerar på betygen E-C och inte alls bland 

elever som jobbar mot betygen A eller B. Han menar också att om det blir svårare att nå det 

högsta betyget kommer det bara innebära mer betygsstress för elever som har mycket höga mål. 

Om vi tittar på vad lärarna tyckte om att den nya betygsskalan skulle ge en mer rättvis 

bedömning så samtyckte inte någon av lärarna med hur reformen är utformad. Lärarna menade 

att det är nationella prov som gör det rättvist och Bengt ville att dessa helst skulle betygssättas av 

en utomstående part. 

Anders samtyckte på sätt och vis med reformen i och med att han tyckte att en ny kursplan 

och ny betygsskala gav en nollställningseffekt där lärarna tvingades se över och reflektera över sin 

bedömningsprocess. Man skulle väl dock kunna tänka sig att man kunde fått, i alla fall till största 

delen, samma effekt enbart genom en ny kursplan. 

Resultat: Spårindelningen 

Anders har jobbat främst med klasser på yrkesförberedande program och 

samhällsvetenskapsprogrammet och tror därför att man med hjälp av spårindelningen kan öka 

andelen godkända i matematik. Han tror att man på så sätt vill använda skolans resurser på ett 

bättre sätt istället för att lägga dem på att högskoleförbereda elever som går ett yrkesförberedande 

program. Han nämner också att han tror att man vill ha en tydligare koppling till det program 

eleverna går på. Bengt menar att lärarna tidigare skulle ha en infärgning av programmets 

karaktärsämnen av matematikundervisningen men att man från Skolverkets och regeringes håll 

inte är nöjd med hur det fungerat och därför vill man förtydliga denna infärgning genom att lägga 

in det som ett krav i de olika spårens centrala innehåll. Han tror att Skolverket och regeringen 

inte anser att elever på ett yrkesförberedande program inte behöver samma kunskaper som de 

elever som går ett yrkesförberedande program utan huvudsaken är att de är väl förberedda inför 

det yrkesliv som väntar dem efter gymnasiet. Även Catrin tror att man med mer 

karaktärsämnesspecifik matematikundervisning vill få fler elever att nå godkänt. 

Spårindelning har från Skolverket och regeringen motiverats dels med att de som har 

svårigheter i matematik kommer blir mer motiverade av att innehållet är mer knutet till deras 

gymnasieprogram och att man då kommer öka andelen godkända i matematik och dels att man 

kommer få elever som är bättre förberedda för det som väntar dem efter gymnasiet, både yrkesliv 

och högskolestudier. Anders håller med Skolverkets och regeringens tankar om att fler elever 

kommer känna att matematikundervisningen kommer kännas mer meningsfull, speciellt för elever 
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på de yrkesförberedande programmen. Han tycker att man borde ha tagit ett steg längre och haft 

ett specifikt matematikspår för varje program och knyta an än mer till praktik och konkretisera 

för att på så sätt kunna öka intresset ytterligare. Han tar samhällsvetenskapsprogrammet som 

exempel där han skulle vilja se att man kunde lägga mer tid på att genomföra statistiska 

undersökningar där eleverna själva får ägna sig åt samhällsvetenskapligt arbete, samla in data och 

dra slutsatser. Han tycker också att Skolverket och regeringen har rätt i att spårindelningen 

kommer förbereda eleverna bättre för det som väntar dem efter gymnasiet. 

Bengt säger att han hoppas att spårindelningen kan leda till att fler elever får godkänt men att 

han inte har något direkt underbyggt svar på varför det skulle göra det. Han tror också att 

spårindelningen kommer leda till att elever blir bättre förberedda men att det bara kommer 

fungera om man ger lärarna tid till att planera sina lektioner på ett sådant sätt att man verkligen 

lyckas koppla undervisningen till karaktärsämnena samt att lärarna också kommer behöva adekvat 

fortbildning för att göra detta. På frågan om han ser en poäng med Anders förslag att spårindela 

ytterligare tycker han att man nog ska stanna vid den spårindelning som finns i Gy 2011 för att 

man i annat fall komplicerar det alltför mycket vid omval av gymnasieprogram, vilket han menar 

sker i ganska stor omfattning. 

Catrin menar att spårindelningen nog kan leda till att fler elever på de yrkesförberedande 

programmen blir mer motiverade till att studera och då kan man få fler att nå ett godkänt betyg 

och säger att det är viktigt att kunna svara en elev som undrar varför man ska lära sig ett visst 

moment, men hon ser inte någon riktig poäng i att dela upp det i olika spår utan tycker att man 

kunde kalla det för Matematik 1 och ändå knyta an till karaktärsämnena vilket hon säger att hon 

redan gör med de elever som läser enligt Lpf 94. Hon säger att om hon ser det som helt naturligt 

att om hon exempelvis  årskurs två på samhällsvetenskapsprogrammet så kommer hon att prata 

om problem som berör t.ex. ekonomi. Andra punkter som gör att hon är skeptisk till 

spårindelning är framförallt att hon menar att det finns en orättvishet i att man lättare kan få 

betyget A i Matematik 1a än i Matematik 1c, hon tar som exempel att man i Matematik 1a ska 

kunna verbalt kommunicera en formel eller metod men att man i Matematik 1c måste kunna 

skriftligt göra samma sak men båda leder till att man får samma betyg. Hon tycker också det blir 

fel då en elev kan säga att den har A i Matematik 1,vilket då inte säger någonting om man inte vet 

vilket spår det är. Hon ser det också som ett problem då man söker vidare till högskolan och ett 

betyg är värt lika mycket oavsett vilket spår, vilket hon tycker är orättvist. Hon tycker att ett visst 

betyg ska innebära en kunskap på en viss nivå och föreslår att man i Matematik 1a bara skulle 

kunna få ett C som högsta betyg för att spåren då skulle kunna bli mer jämförbara och rättvisa 

när man använder betygen för att söka utbildningar senare. Hon håller dock med om att 

spårindelningens förmåga att bättre förbereda eleverna med mer karaktärsämnesspecifik 

undervisning men tycker som nämnts ovan att det inte krävs en spårindelning för detta. Hon 

tycker också att man misslyckats i hur varje spårs innehåll fastställs; hon menar att det är underligt 

att en elev som exempelvis går vård- och omsorgsprogrammet inte stöter på sinuskurvor under 
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sin utbildning trots att en undersköterska, likaväl som en läkare, bör ha en förståelse för hur en 

sinuskurva fungerar i och med de instrument som finns på ett sjukhus. 

Analys: Spårindelningen 

Det finns ett tydligt samtycke med reformen när det gäller spårindelningen från de intervjuade 

lärarna. Precis som avsikten är tror de att eleverna kommer bli bättre förberedda på det som 

väntar dem efter gymnasiet och att de blir mer motiverade att lära sig matematik. Anders kunde 

även tänkt sig en indelning för varje program. Flera av lärarna säger dock att sättet att vinkla 

kursens innehåll mot elevernas program redan var något som var självklart för dem. Man kan då 

fråga sig hur pass effektiv reformen blir, det uppenbara vore att den är i en väldigt hög grad 

effektiv om många lärarna redan gör detta så finns ju redan ett samtycke och förändringen blir 

snarare någon slags symbolhandling från regeringen och Skolverkets sida. 

Catrin samtycker inte till fullo eftersom hon tycker att det inte blir rättvist när det blir svårare 

att få ett betyg i Matematik 1c än i Matematik 1a exempelvis.  

Resultat: Fokus på problemlösning 

Lärarnas definitioner av vad man menar med problemlösning varierade; Anders och Bengt menar 

att problemlösning är ett mera praktiskt problem där det man först måste resonera sig fram till 

hur man kan översätta det givna problemet till ett matematiskt problem, sedan väljer man en viss 

metod som man har en motivering till varför man väljer just den, man använder sedan denna 

metod för att göra det rena matematiska arbetet, Anders lägger också till att man därefter bör 

utvärdera sitt resultat och den metod man valt. Catrin tolkar däremot problemlösning som att 

man får en text med ett givet problem där eleven sedan måste sålla bort det som inte är viktigt för 

att lösa problemet, hon menar också att problemet bör vara verklighetsbaserat och att eleven 

sedan måste tolka om det till något som går att beräkna matematiskt. Anders tänker att man har 

valt att lägga ett tydligare fokus på problemlösning eftersom internationella undersökningar säger 

att det är bra och att man tycker att det utvecklar den matematiska förmågan på ett bättre sätt. 

Bengt tror att man med problemlösning vill att elever ska lära sig att tillämpa den matematik de 

lärt sig på ett bättre sätt. Catrin tror att handlar om att få in verkligheten i 

matematikundervisningen, att använda sig av mer verklighetsbaserade problem. 

Skolverket och regeringen stödjer sig på TIMSS-undersökningen där man ser en korrelation 

mellan nationer som får ett högt resultat och de som använder mycket problemlösning i sin 

undervisning, man vill alltså att Sveriges gymnasieelever generellt ska bli bättre på matematik och 

man stödjer sig även på forskning som menar att allt tyder på att enskild räkning har en skadlig 

inverkan på elevers förmåga att förstå matematik. Både Anders och Bengt håller med om att 

problemlösning är ett bra sätt för eleverna att bli bättre matematiker.  
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En bredare matematik och som engagerar mer, där man har rikare problem, liksom utvecklar den 

matematiska förmågan på ett bättre sätt. 

Bengt tycker att problemlösning är bra eftersom man får tillämpa matematiken på ett annat 

sätt än annars men ser en svårighet i att eleverna ofta inte vill arbeta med större 

problemlösningsuppgifter där man i grupp diskuterar matematik utan vill hellre sitta och räkna 

själva och sedan räcka upp handen och få hjälp när de behöver det. Catrin tycker att det finns en 

problematik i det hon menar med problemlösning då hon upplever att elever som ankommit sent 

till Sverige eller har dyslexi har stora svårigheter med att sålla ut onödig information som ofta 

förekommer i sådana uppgifter och hon tycker att lärarna får lägga onödigt mycket tid på att lära 

dem att bli bättre på detta. Hon tror dock att i större grad använda problemlösning kan leda till 

att Sveriges gymnasieelever blir bättre i matematik då hon ser det som mycket utvecklande att 

man använder de grundkunskaper man införskaffat tidigare på ett mer praktiskt sätt. 

Analys: Fokus på problemlösning 

I den här frågan samtycker de intervjuade lärarna med reformen och tror att problemlösning är 

en faktor som kan höja kunskapsnivån i matematik i Sverige eftersom eleverna får arbeta på ett 

annat sätt och blir mer motiverade. Bengt säger dock att elever kan vara motvilliga till att arbeta 

på ett mer problembaserat sätt och Catrin ser ett problem i alltför krångliga texter. Man vill alltså 

arbeta med problemlösning men när man gör det måste man se till att ha sådana problem som 

fångar elevernas intresse och har en frågeställning som alla förstår. 

Resultat: Övriga faktorer 

I korthet är det man vill med de förändringar som vi valt att fokusera på att få en mer likvärdig 

och rättvis skola, att elever ska bli flitigare, att fler elever når ett godkänt betyg i matematik och 

att eleverna ska bli bättre på matematik generellt över hela landet. Som nämnts ovan håller de 

intervjuade lärarna ibland med Skolverket och regeringen om att förändringarna kommer leda dit 

man tänkt och ibland håller de inte med, av olika anledningar. Det finns några faktorer kommit 

fram under intervjuerna som skiljer sig från de förändringar som Gy 2011 medfört men som 

lärarna tror behövs för att nå dit Skolverket och regeringen vill nå. 

En faktor som nämns av samtliga lärare är tidsbristen. Till att börja med tycker Anders och 

Bengt att man fått för lite tid till att bearbeta Gy 2011 på skolorna. Man upplever att man bara 

fått den tilldelad sig och del själva är tvungna att sätta sig in i den och sedan diskutera den i 

arbets- och ämneslag utan att någon sådan tid avsatts för att man ska hinna göra detta. Man 

tycker att man i och med Gy 2011 stoppar in mer innehåll, att man ska använda sig av 

problemlösning i undervisning och Bengt påpekar att man nu också ska ha nationella prov i 

matematik som han uppskattar kommer ta åtta timmar per klass samtidigt som man inte får fler 

timmar per kurs till sitt förfogande. Anders ser det som helt omöjligt att genomföra större 
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problemlösningsuppgifter i en klass då man har så få timmar per kurs som det är i dagsläget och 

han menar att om man hade lagstadgat om att 100 poäng skulle motsvara 100 timmar skulle 

gymnasieskolan blivit betydligt mer likvärdig. Samtliga lärare menar också att om man hade mer 

tid skulle kunna genomföra förändringarna på ett bättre sätt och att de då skulle leda till att man 

exempelvis skulle kunna höja svaga elevers betyg. Bengt tror att en sållning av det centrala 

innehållet i stor grad kommer bli nödvändig för att man inte ska behöva rusa igenom lektionerna 

för att hinna med allt. 

En annan faktor som nämns av Bengt och Catrin är att matematikämnets status måste höjas. 

Båda tar exemplet att de ofta hör från människor de träffar som säger att de inte kan räkna men 

båda upplever att samhället inte tycker att detta är något problem. Om någon istället skulle säga 

att de inte kunde läsa skulle denne bli betraktad som en väldigt udda person och däri tycker både 

Bengt och Catrin att det finns ett problem; man säger att det borde vara lika viktigt att kunna 

använda det svenska språket på en högre nivå som att kunna räkna på en högre nivå. Ingen av 

dem säger rätt ut hur man ska komma till bukt med detta men antyder att mer engagerande 

matematikundervisning, som mer problemlösning och spårindelningen kan innebära, är ett steg i 

rätt riktning. 

Analys: Övriga faktorer 

Dessa båda faktorer kan ses som brister i samtycket med reformen. Om man ser till den 

uppfattade tidsbristen behöver detta inte vara något som är kopplat direkt till Gy 2011 och man 

kan tänka sig att lärare i allmänhet oftast vill ha mer tid till planera lektioner, bedömning av elever 

analys och diskussion av undervisningen, tolkning av kurs- och läroplan och dylikt. Dock nämner 

ju både Anders och Bengt att nationella prov och mer specificerat centralt innehåll gör att man 

måste hinna med mer innehåll på samma antal lektioner som tidigare. Det nämns också att man 

inte fått någon direkt vägledning i arbetet med reformen, utan det är något som varit upp till varje 

enskild skola att arbeta med Gy 2011. Detta skulle kunna vara något som gör att reformen brister 

i effektivitet. Om lärarna hade fått mer tid och fått informationen presenterad på ett bättre sätt 

skulle förmodligen förändringarna kunna genomförts på ett mer effektivt sätt. 

Den andra faktorn är att matematikämnets status måste höjas, vilket nämns av två lärare som 

använder nästintill identiska exempel, vilket jag tycker är talande. De menar att det inte finns 

något riktigt stigma i att säga att man är dålig på matematik, i alla fall om man inte menar på en 

väldigt låg nivå, till skillnad från att säga att man är dålig på engelska eller svenska. De vill att 

statusen ska höjas för att eleverna ska studera hårdare, och vara motiverade till att göra detta, för 

att man på så sätt höjer den generella kunskapsnivån i matematik. Detta problem är svårt att se 

någon enkel lösning på, speciellt om den ska komma genom en läroplansreform. Att matematik 

inte har någon hög status torde väl snarast bero på det samhälle vi lever i och inte i hur vår 

läroplan är utformad. 
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Resultat och analys (Per) 

Här presenteras en sammanfattning av intervjuerna som genomförts. Avseendet är att redogöra 

för vad lärarna har för uppfattningar och funderingar kring de väsentliga förändringarna i 

kursplanen, motiveringar bakom dessa, och deras eventuella kritik – positiv som negativ – av 

dessa förändringar och deras möjlighet att nå vad Skolverket och regeringen tänkt sig. Resultatet 

struktureras temavis enligt de förändringar vi valt att fokusera på. Först behandlas lärarnas 

redogörelser för tydligheten i kursplanen, och analys av denna. På samma sätt följer den nya 

betygsskalan, spårindelningen, och fokus på problemlösning.  Jag ämnar alltså gå igenom ett urval 

av belysande citat för att sammanfatta och förklara dem tillsammans med vad som i övrigt gick 

att finna i intervjumaterialet, för att i analysen senare behandla detta i relation till våra 

frågeställningar. 

Resultat: en tydligare läro- och kursplan  

I detta avsnitt beskrivs lärarnas uppfattning gällande förändringarna i tydlighet, och vad de kan 

tänka sig för faktorer som leder till vad Skolverket och regering tänkt sig med dessa. De 

förändringar som lärarna framhåller angående tydlighet är språkliga och strukturella. Språkliga 

förändringar berör förändringar så som formuleringar av kunskapskrav som t.ex. användning av 

bestämningsord såsom ”enkel” och ”översiktligt” för att skilja kunskapskraven åt. Strukturella 

förändringar är förändringar som berör upplägget av kursplanen, t.ex. uppdelning av 

kunskapskrav och centralt innehåll, eller att tydligt skilja på allmänna kursmål och betygskriterier.  

Till att börja med anser Peter att skillnaden mellan kursplanernas utformning är väldigt tydlig, 

speciellt om man ser på de nya kunskapskraven jämte de gamla betygskriterierna. Han framhåller 

trots det att det uppkommer tolkningsproblem med hur man bedömer med de nya 

kunskapskraven. Peter förklarar på följande sätt: 

… där är ju skillnaden att de är mycket tydligare. Personligen tycker jag att det är väldigt trevligt att 

de går ju faktiskt att ”checka av” på ett annat sätt än de gjorde tidigare, kanske. Det blir ju 

vettigare. Och sen att de inte är kopplade till det centrala innehållet direkt, utan att det är ett antal 

förmågor man ska uppvisa, och det är ett centralt innehåll som man ska undervisa. [Men] sen finns 

inte kopplingen explicit i kursplanen, när och vad man ska visa, vilket leder till tolkningsproblem. 

[…] Om man ska uppvisa en förmåga och så har vi fyra-fem avsnitt i det centrala innehållet, räcker 

det om jag uppvisar den förmågan på ett avsnitt? Måste jag visa upp den på alla – vilket är 

omöjligt? Fem, räcker det? (Intervju 2, 2011-12-02) 

Peter undrar alltså om man måste visa upp samma förmåga flera gånger för olika moment, men 

förklarar efteråt att han förväntar sig att det kommer bli uppklarat så fort man får information 

från Skolverket. Därtill sammanfattade Peter att det blivit en tydligare förmedling av kraven - att 

det är lättare att se vad som krävs av eleven. Angående struktur säger Peter att det nya 



28 
 

betygssystemet verkar upplagt för arbete med bedömningsmatriser och gör att man kommer ifrån 

att räkna poäng på prov. Peter säger angående det nya upplägget: 

[…] det här betygssystemet är som mer upplagt för ett slags bedömningsmatristänkande, där man 

faktiskt kan ”checka av” vilka förmågor eleven ligger på och på vilken nivå. Det ger också större 

möjlighet att bedöma lite formativt och lite framåtsyftande. ”Titta, här är du, och du vill vara där. 

Det är den förmågan du måste utveckla”, istället för ”du har 27 poäng, du borde haft 42”. Det 

säger ju ingenting. (Intervju 2, 2011-12-02) 

På frågan om tydligheten och enkelheten i språket blivit bättre svarar Peter att det blivit 

marginellt bättre, men att man fortfarande måste förklara för eleverna vad många av kodorden 

och begreppen betyder. Som exempel tar han upp formuleringar som ”nyanserat omdöme” och 

”visa säkerhet”. Han menar att eleverna undrar om det betyder ”att räkna rätt”. Han känner att 

han fortfarande får dechiffrera. Maria tycker att det har blivit tydligare uppdelning av allmänna 

mål och kunskapskrav, samt marginellt tydligare språk. Båda dessa punkter tyckte hon var ett 

problem förr, och hon tror att det är något man försökt strukturera och konkretisera. Hon säger 

att eleverna tyckte att de gamla betygskriterierna hade ett krångligt och byråkratiskt språk. Hon 

menar emellertid att betygskriterierna har ett för stort tolkningsutrymme för att det ska kännas 

säkert att man gör rätt. Masha förklarar det på följande vis: 

Nu kan jag tycka att betygskriterierna alltid varit lite luddiga, men nu känns det som att det är ännu 

mer luddigt på något sätt. Samtidigt som man känner att, nu har jag gjort betygskriterier för tre, 

fyra prov, nu börjar jag få lite känsla vad de menar egentligen. För det är det här med ”relativt” 

goda kunskaper och ”relativt” bra, och vad fan är ”relativt” för mig? Tolkningsutrymmet är så 

himla stort! (Intervju 1, 2011-12-02) 

Å andra sidan säger hon senare att just detta kan vara en vanesak som kommer bli bättre med 

tiden. Hon vill heller inte ha det särskilt mycket mer styrt. Hon menar att det då skulle bli för likt 

sextiotalets läroplan. Hon säger att det kunde varit bra med konkreta exempel från Skolverket för 

oerfarna lärare, och tillägger att de flesta lärare är ju enligt henne oerfarna vad gäller den senaste 

läroplanen. Kanske kunde Skolverket konkretiserat som de gör med bedömningsanvisningar på 

nationella provet, menar Maria. Hon säger att det uppstår ett dilemma med att konkretisera 

kunskapskraven för eleverna om man själv inte kan skaffa sig en tydlig bild framför sig. Förutom 

det kan det stora tolkningsutrymmet ge upphov till smärre konflikter då lärare och skolor arbetar 

och bedömer olika, vilket eleverna kan märka. Hur eleverna kommer att märka av förändringen i 

tydlighet, menar Maria, finns i kommande kursböcker som relaterar det centrala innehållet till 

varje kapitel, och förmodligen inte i själva kursplanen. På det viset kommer nog eleverna, mer än 

på något annat sätt, komma i kontakt med den nya kursplanen, så vida man inte aktivt tar upp 

kunskapskrav och centralt innehåll, t.ex. då man tillsammans med elever bedömer uppgifter och 

prov utifrån dessa. 

Jörgen menar att han fått en del information om motiveringen bakom förändringen i tydlighet 

från vissa som jobbar som referensgrupp till Skolverket, från de som ansvarar för den 

verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), och från utbildningsledarna. Men han menar att 
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Skolverket själva har brustit i att få ut enhetlig information till alla lärare. Maria menar att hon 

inte fått information och inte heller sökt upp den. Hon säger: ”Jag kan säga direkt att jag inte haft 

tid att sätta mig in i och leta fram motiveringarna.” (Intervju 1, 2011-12-05). Peter menar att han 

överlag är lite osäker på vilken information som kommer varifrån. Han säger: ”Problemet är ju att 

vi stött och blött det här så pass länge, Gy 2011, så det är svårt att bena ut vad som kommit fram 

ur våra diskussioner kring det, och vad som är information från Skolverket. Jag tror det kan vara 

svårt att säga.” (Intervju 2, 2011-12-05) 

 

 

 Han säger att det är bekymmersamt att man är tvingad att hålla sig uppdaterad på tid man inte 

får avsatt till detta. Han fortsätter att berätta hur det förut var ett mer logiskt arbete kring 

bedömning, vad gäller betygskriterierna. Nu råder det stor osäkerhet kring hur man ska bedöma, 

och efterlyser mer av det arbetssätt man har kring bedömning med hjälp av de nationella proven. 

Förut var det mer som att man nästan säkert kunde säga att om man löser de svårare/svåraste 

uppgifterna på nationella provet så skulle man med stor sannolikhet få MVG. Han menar att det 

råder tveksamheter ifall ett misslyckande att visa upp en viss förmåga i ett visst avsnitt utestänger 

en från ett högre betyg.  Jörgen utvecklar resonemanget på följande vis: 

Har vi en elev som skrivit, säg B, på alla prov… eller, det går ju inte säga på enskilda prov längre… 

har du uppfyllt alla krav på hög nivå, sen fallerar du på vårterminen, då riskerar du ändå att få 

kanske D! […]Om du har en grej, två grejer, som bara uppfylls på E-nivå, ja då blir det nästa 

ovanliggande steg som du hamnar på – ett D – för en elev som visat väldigt goda kunskaper under 

lång tid. Och där blir det ju lite märkligt. (Intervju 3, 2011-12-05) 

Kunskapskraven är lite mer specificerade än förut, menar Jörgen, men inte på en extremt 

tydlig nivå. Han menar också att Skolverket sjösatte Gy 2011 utan att vara färdiga. Han hade 

hoppats på en remiss ett år till. Några kursplaner är inte helt klara än, och de hade lovat att de ska 

komma ut med exempeluppgifter till vissa saker, men att det sagt att de inte kommer göra det. 

Jörgen menar att de har insett att de inte hinner. Vidare är Jörgen fundersam över hur man ska 

tolka formuleringar som att en elev ska visa t.ex. ”nyanserade omdömen” och ”översiktligt 

beskriva begrepp”, som det står i kunskapskraven.  På den punkten säger han: ”Att Skolverket 

inte riktigt informerat om vad som händer, det är ju ganska solklart.” (Intervju 3, 2011-12-05)  

Jörgen tror att det nya upplägget kommer att underlätta för lärare vad som ska bedömas efter, 

men att man inte riktigt är där ännu. Det kommer så småningom bli lättare efter att det lagt sig 

lite och inte kommer så mycket nya saker eller justeringar. 

Analys: en tydligare läro- och kursplan 

Överlag verkar lärarna nöjda med tydlighet i kursplanen vad gäller struktur. Det beror mest 

sannolikt på att de var överens med motiveringen från Skolverket att tydligheten i den förra 

kursplanen brast i struktur, alltså att de anser att detta är riktningen man bör ta för att lösa detta 
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problem. Det framkommer synpunkter som rimligtvis kan tolkas överensstämma med problemet 

Skolverket avsett lösa med den nya kursplanen, nämligen oklarheten kring strävansmål och 

uppnåelsemål och vilka man egentligen skulle bedöma efter. Jag drar slutsatsen att lärarna har 

uppfattningen att motiveringen bakom dessa förändringar är för att tydliggöra kunskapskraven 

(tidigare betygskriterierna) och för att strukturera upp dessa strävansmål och uppnåelsemål för att 

undvika förvirring. Varför de har den uppfattningen att det är motiveringen är nog främst för att 

de som lärare har upplevt och diskuterat detta med andra lärare, inte huvudsakligen för att 

information från Skolverket eller dylikt nått dem direkt. 

Flera synpunkter beskrivna i resultatdelen uppkommer som leder en till att dra slutsatsen att 

informationen från Skolverket inte är sådan att motiveringarna har kommit den vägen. Dessa 

aspekter uppkommer bland den kritik som lyfts fram, där vi också får reda på faktorer som 

lärarna kan tänka sig kommer leda till att kursplanen blir det verktyg som man kan tänka sig 

önskas av både lärare och Skolverket m.fl. 

Kritiken som uppkommer gällande tydligheten utgörs av ett fåtal punkter. Jag får fram 

synpunkter som t.ex. att både Maria och Jörgen uttryckligen efterlyser bedömningsexempel för 

att underlätta tolkning av de nya kunskapskraven. Vidare beskriver han Gymnasieboken 2011, ett 

kommentarmaterial till den nya läroplanen som ”på intet sätt fullständig”. (Intervju 3, 2011-12-

05). Jörgen föreslår att informationen centraliseras och distribueras till kommunen, så att lärare 

inte på egen hand eller på initiativ efter grupp. Han beskriver det på följande sätt: 

Det bästa sättet skulle ju vara om kommunen blev informerad – att alla fick samma information. 

Det ska ju inte vara avhängt av att den enskilde läraren söker information själv och blir mer 

utbildad. Där har vi då de här ämneslagen, att man jobbar och får information och söker 

information som man sen förmedlar. Sen är det mycket mejl fram och tillbaka inom skolan. 

Självklart skulle jag hellre vilja ha klara och tydliga direktiv, och det hade de ju hunnit ifall man 

hade skjutit på det ett år, och sjösatt det Gy12 istället. (Intervju 3, 2011-12-05). 

Jörgen beskriver också hur informationen från Skolverket även i andra sammanhang är för 

fragmentiserad: 

Det kommer liksom pö om pö. Vi har ju liksom gått och väntat … vad händer på nationella på 

Matematik 1c, vad händer, vad händer – vad blir det, vad blir det? Och så får utbildningsledaren 

ett litet häfte om hur vi ska gå tillväga om hur de har tänkt, hur mycket tid och sådär. Då får vi ju 

göra om, eller förändra oss… -’jaha, det var såhär det blev, ok.’ (Intervju 3, 2011-12-05). 

Om det relativt lilla materialet vore en god indikation verkar det alltså komma otillräcklig och 

fragmentiserad information från Skolverket bl.a. om hur dessa nya formuleringar ska användas i 

praktiken och hur betygsstegen ska implementeras. Det kan förmodas att många andra lärare 

också eftersöker tydliga bedömningsexempel och utförliga beskrivningar om hur 

bestämningsorden ska tolkas. Peter framhåller: 

… vi har ett stort tolkningsproblem, att vi pratat ganska mycket om att vi efterlyser den 

informationen från Skolverket. Hur många gånger ska man uppvisa förmågan för att det ska gälla? 

(Intervju 2, 2011-12-02). 
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Lärarna som intervjuats verkar alltså generellt tacksamma, om än i olika grad, för den nya 

struktureringen av kunskapskrav och centralt innehåll. Det tolkar jag som sagt som ett tecken på 

att de har stött på detta problem, eller att de vet om andra som har haft problem, med att särskilja 

de allmänna målen från betygskriterierna. Detta beskrivs som en anledning att förändra detta 

(SOU 2007:28, s. 13, 17), men att lärarna uppfattat den motiveringen från Skolverket kunde inte 

skönjas utifrån materialet, och att de är de som själva listat ut motiveringarna blir en mer tänkbar 

slutsats. 

Att den nya kursplanen är så ny, tillsammans med som synes bristfällig information kring 

bedömning från Skolverket, kan tydas som anledningen till att det råder en ny, fast annorlunda, 

förvirring bland de intervjuade lärarna. De verkar främst osäkra kring formuleringarna med de 

tidigare nämnda bestämningsorden, och den osäkerheten verkar, återigen, bero på bristande 

förtydligande från Skolverkets sida, även om försök gjorts med kommentarmaterial till reformen. 

Alltså att det är subjektiva termer som inte definieras någonstans i kursplanen, och som synes inte 

heller förklaras i kommentarmaterial eller i utredningar inför reformen. Då man analyserar vår 

data verkar det överlag som att motiveringen till det nya upplägget och annorlunda formulerade 

kunskapskrav är känd – förmodligen utan väsentligt bidrag i form av information från Skolverket. 

Motiveringen var alltså att underlätta bedömningen i sig, minska det lokala tolkningsutrymmet, 

för att på så sätt nå rättvisare bedömning. Sammanfattningsvis verkar de intervjuade lärarna inte 

särskilt entusiastiska till formuleringen i språket och därmed råder osäkerhet kring att bedöma, på 

grund av alltför subjektiva bestämningsord och brist på exempel för bedömning från, i första 

hand, Skolverket. Däremot verkar de hålla med om att det underlättar bedömning p.g.a. att 

materialet lämpar sig för bedömningsmatriser, och särskiljer strävansmål från uppnåelsemål på ett 

tydligare sätt än förut. 

Resultat: den nya betygsskalan 

I detta resultatavsnitt beskrivs hur lärarna har uppfattat den nya betygsskalan vad gäller 

omfattning på kunskapsnivåerna och fördelning av betygsstegen, samt vilka motiveringar de 

uppfattat eller kan tänka sig att Skolverket har med den nya betygsskalan. Liksom tidigare 

redovisas framförda faktorer där lärarna ger sina synpunkter på förändringarna i kursplanen. 

Samtliga lärare beskriver den nya betygsskalan som något de tror Skolverket menar ska råda 

bot på den orättvisa de ser gällande det stora omfånget på betygsstegen. Det verkar genomgående 

anses vara orättvist stora ”spann” inom de äldre betygsstegen, i och med att vitt skilda 

arbetsinsatser och förståelse renderar samma betyg. Ett urval av citat från samtliga intervjuade 

lärare illustrerar ovanstående på följande sätt: 

[Jag tror att motiveringen är att] det blir mer rättvist. Spannet var så stort i varje betygssteg förut, 

så det kändes inte riktigt rättvist. G- är ett G, och G+ är också ett G, men de ligger ju långt ifrån 

varandra. Så då är nu G kanske E, D och nästan C. På det sättet kan det ju bli rättvisare, när det blir 

fler steg. […]Om man haft G- men vill komma till VG, då kändes det som att steget har varit 

väldigt mycket längre än från E, nästan D, till C. (Intervju 1, 2011-12-02). 
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Det man har hört är ju att man förväntar sig att det ska bli mer rättvisande. Jag vet att jag hört 

diskussioner kring betygsinflation på MVG, att MVG inte säger så mycket längre, för det är 

alldeles för många som uppnår MVG och det finns inget spetsbetyg kvar, så att säga. (Intervju 2, 

2011-12-02). 

Vi behövde fler betygssteg. Det är självklart, och det har vi sagt från början, ända sen det här 

infördes. […] När man se gjorde om [det normrelativa betygssystemet] till en tregradig skala så 

hamnade man i väldigt mycket problematik, att ett G blev så enormt brett. […] visst, en elev som 

ligger på ett lågt G, som gör jätteuppoffringar kanske hamnar på ett G ändå. […] det är ju bara att 

fråga vilken elev som helst som går i trean nu så är det G+, VG-, MVG-. Jag menar, alla har det. 

Och det är galet hur det liksom har… seglat iväg. Jag menar, elevens G+ står ju inte, det blir ju G, 

men du når inte upp till VG. Och eleven säger ”kan du inte skriva VG- istället?” För då blir det ju 

VG, och det är ju en jävla skillnad. Så, jag tror att vi behöver flera steg. (Intervju 3, 2011-12-05). 

Lärarna som intervjuats verkade lyfta fram olika perspektiv på den nya betygsskalan, nämligen 

huruvida det blivit ett större spann på den totala betygsskalan. Med andra ord, huruvida det så att 

säga blivit en lägre godkändnivå och/eller ett högre tak från E till A jämfört med från G till 

MVG. Medan Maria är av åsikten att det främst beror på hur lärare tolkar hur ”högt i tak” betyget 

A ska vara, är Jörgen av åsikten att det blir en lite lägre gräns för godkänt, samtidigt som Peter 

menar att det blir en något högre högstanivå på de nya betygen. Jörgen respektive Peter betonar 

följande: 

[…] en följd av det här är att mängden icke-godkända kommer att minska. Det är lättare att få ett 

E, egentligen – det bör vara lättare att få ett E än ett G ur det gamla. Men vi har ändå satt G på 

väldigt många, att de har nått upp över gränsen precis. […] Så att jag tror att vi kommer få en 

större mängd elever som klarar sig igenom gymnasiet med åtminstone ett E. Frågan är bara, vad 

kommer E vara värt? (Intervju 3, 2011-12-05). 

Nu är det ju svårt att översätta mellan två helt olika betygssystem, och egentligen ska man ju inte 

göra det då de mäter helt olika saker – men magkänslan som de flesta har är att A-betyget kommer 

motsvara topp-MVG-eleverna och även de ovanför det. Men de prestationer som förut kunde ge 

ett MVG … en del av dem kommer inte längre att ges ett toppbetyg. Det blir ett spetsigare betyg. 

(Intervju 2, 2011-12-02). 

Jörgen menar alltså att det har blivit ett högre tak, att A når kunskapsmässigt högre än vad MVG 

gjorde. Därtill kommer det fram synpunkter som att de äldre betygen anses urvattnade, att vi får 

ett spetsigare toppbetyg. Han begrundade parallellt med det över om detta nya betygssystem tar 

bort betygsinflationen, samtidigt som han tror det blir betygsdeflation under den första tiden. 

Han förklarar det på följande sätt: 

[…] det kommer ju dröja innan vi ser samma frekvens på A som vi haft på MVG, det kommer det 

definitivt göra. Och jag tror att det blir svårt för en elev. De måste ju prestera enormt, och det 

kommer bli intressant att se vad som händer i skolorna – om vi kommer se en betygsinflation. […] 

Men vi kommer ju se en betygdeflation här första året, sen får vi se vad som händer. (Intervju 3, 

2011-12-05). 

Gällande hur motiveringen bakom den nya betygsskalan lyder, säger Jörgen ” […] motivationen 

till betygsförändringen har vi nog inte egentligen behövt, för det har vi förstått. [Fler betygssteg] 

är vad alla har eftersträvat - önskat sig - ända sen det gamla [betygssystemet] infördes.” (Intervju 
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3, 2011-12-05). På frågan om man använde plus och minus som motivation under det gamla 

systemet svarar Jörgen: ”Ja, man gjorde det på den gamla betygsskalan, definitivt.” (Intervju 3, 

2011-12-05). Jörgen diskuterar också sin upplevelse att matematiken som ämne har dålig status. 

Han befarar att motivationen blir allt lägre uppåt i åldrarna då eleven inte får några positiva bilder 

av matematik, utan istället märks matematiken i samhället (speciellt i media) inte av, och samtidigt 

blir t.ex. föräldrar chockade över hur mycket matematik eleven har. Då anser Jörgen att det är 

svårt att vända detta synsätt till något positivt. Han diskuterar detta med tanke på hans 

uppfattning att väldigt få elever ”halkar efter” under de första skolåren, och det snarare beror på 

andra faktorer. 

Huruvida betygsskalan är vägen att ta för att nå dit Skolverket och regering tänkt sig, har 

Maria ingen klar uppfattning av. Maria menar att hon inte har någon idé om hur man kunde gjort 

på något annat vis vad gäller betygsskalan. Hon förklarar det på följande sätt: 

[…] för man måste kanske jobba med det här lite, kanske något år eller två, för att kunna utvärdera 

och se vad som skulle kunna förbättras. Det är väldigt mycket nytt nu, så det svårt att dra en 

generell slutsats om hur det skulle kunna bli bättre, eller vad som är fullständigt fel med det. 

(Intervju 1, 2011-12-02). 

Analys: den nya betygsskalan 

Samtliga lärare har som synes uppfattningen att motiveringen bakom den nya betygsskalan är att 

ge rättvisare betyg för eleverna, d.v.s. att den är till för att motverka att alltför olika insatser ska 

rendera samma betyg. Samtidigt nämns också uppfattningen att den är till för att motivera. Ingen 

av lärarna säger uttryckligen att detta är något de fått från information från Skolverket. Snarare 

verkar detta vara något de reflekterat och diskuterat sig fram till.  

Det påpekas att vissa elever som i det förra betygssystemet skulle få det högsta betyget nu 

kommer att få betyget B, vilket skulle tvinga dem att prestera mer för att få än högre betyg istället 

för att nöja sig som de hade gjort med den gamla betygsskalan. Samtliga lärare är mer eller mindre 

av uppfattningen att det ger motivation till eleverna. Det kan tolkas som att lärarna håller med 

om att frånvaron av skillnad i betyg för en noterbart större insats har en negativ inverkan på 

elevernas motivation. Det är alltså inte orimligt att lärarna är på Skolverkets linje om att det ökade 

antalet betygssteg är ett lämpligt sätt att uppnå motivation, frånsett Jörgens uttalade perspektiv, 

som är att man absolut borde satsa på inre motivation främst. Jörgen anser att det är där man får 

upp intresset för matematiken. Han är samtidigt djupt bekymrad över den alldeles för generösa 

betygssättningen då han ser många godkända elever komma till gymnasiet för att skriva en klart 

underkänd första diagnos. Detta kan tolkas som att han anser att vi dels borde satsa på inre 

motivation istället för att belöna med betyg, och samtidigt att det finns negativa tendenser till att 

man utfärdar betyg eleverna inte förtjänat för att bl.a. öka motivationen. 
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Resultat: spårindelningen 

Det är värt att notera att ingen av lärarna säger sig ha uppfattat någon motivering bakom 

spårindelningen av Matematik 1. Peter säger uttryckligen att han inte nåtts av någon information 

rörande motiveringen bakom spårindelningen, men spekulerar att det kan vara vettigt att vinkla 

matematiken efter det man förväntas arbeta med eller studera efter gymnasiet. Han menar att det 

kan vara god motivation. Maria relaterar till debatten om elitklasser och framhåller en egen 

uppfattning om vad motiveringen kan vara, med en liten förbehållning: 

Fördelen är att då får de ju undervisningen anpassad till deras nivå. Det blir högre tempo och det 

blir mer motivation att klara den och tänka ”fan, jag är duktig, jag kommer att klara det här!”. 

Samtidigt, när de senare kommer ut i livet kommer de kanske inte orka stå ut med folk som inte är 

lika duktiga som dem. Det blir lite både och. (Intervju 1, 2011-12-02). 

Det som främst framkommer är reflektioner om otydligheter om hur den påverkar vidare studier, 

både på gymnasiet och eftergymnasiala studier. Både Peter och Maria menar att det är svårt att 

svara eleverna på frågor om vad behörighetskraven till vissa universitetsprogram kommer att 

vara. Maria förklarar det på följande sätt: 

[…] vi vet ju inte vad våra elever på vård och omsorgsprogrammet har för behörighetskrav för att 

komma in på [sjuksköterskeprogrammet] som väldigt många av våra elever satsar för att komma in 

på. Om man tittar på fjolårets ettor, den generationen behövde ha Matte B för att komma in på 

linjen. Årets ettor vet vi inte än. Regeringen är ju inte klar över det. Plus att de har petat in så 

mycket från Matte B in i Matte 1 så att det kanske egentligen räcker – det vet vi inte! Så när de 

kommer och frågar om de måste läsa en till mattekurs nästa läsår, så vet vi inte. ”Du får vända dig 

till Skolverket”, säger jag. *bekymrat skratt* De vet ju inte heller. (Intervju 1, 2011-12-02).  

Vidare uttrycker Maria en viss oro för elevers kunskapsutveckling då de läser en, vad Maria 

menar, lättare kurs. Hon är orolig för att de som läser relativt enklare spår kommer att få det svårt 

att nå högsta betyg på nationella proven. 

Analys: spårindelningen 

Det är svårt att säga varför lärarna inte verkar fått veta någon motivering bakom spårindelningen. 

Det är naturligtvis svårt att säga vad som är anledningen till att något inte är på ett visst sätt. 

Spekulering med hänsyn till ovanstående analyser föreslår att även här är det en brist på 

information om vad spårindelningen är till för. Motivation nämns som en faktor i samband med 

spårindelningen, vilket föranleder mig att dra slutsatsen att det är relativt enkelt att dra en slutsats 

om en del av anledningen till varför spårindelningen kom till. Den andra motiveringen som bara 

en lärare spekulerar kring är för att bättre förbereda eleverna för ett framtida yrke eller vidare 

studier. 

På det uttrycks det av allt att döma en osäkerhet kring huruvida elever utestängs till vidare 

studier. Att utestängas kan vara det värsta scenariot, men att inte veta om man måste läsa mer 

matematik (i det här fallet) kan vara nog så mycket ett orosmoment. Jag tolkar det som att lärarna 
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generellt sett är positiva till spårindelningen, och har en viss uppfattning om vad motiveringen 

bakom den är, men efterfrågar information om hur den ska relateras med behörighet till vidare 

studier.  

Resultat: fokus på problemlösning 

Maria påpekar som tidigare nämnt att hon inte letat några motiveringar bakom några förändringar 

i kursplanen. Hon har heller inte på annat sätt råkat på någon motivering till ett fokus på 

problemlösning. Däremot menar hon att hon tänker att detta fokus kommit till på grund av att 

Sverige hamnat allt längre ner i internationella jämförelser i matematik. Hennes åsikt är att det är 

något som inte bara kan åtgärdas i gymnasiet, utan är något man bör satsa på redan i unga åldrar. 

Man bör enligt henne ha mattelärare som är kunniga och brinner för ämnet. Hon säger att hon 

upplevde en förfäran då hon studerade ihop med andra lärarstudenter, de som skulle bli 

lågstadielärare, som inte behövde läsa matematik. Hon menar att eftersom grunden läggs i de 

tidigare åldrarna, så kanske det dröjer flera år innan man märker någon skillnad utifrån vad 

regeringen tänkt sig. Vidare berättar hon att problemlösning inte var något hon lärde sig om på 

lärarutbildningen, utan fick ta tag i själv. Medan Maria konstaterar att det hela tiden återkommer 

att elever har problem med textuppgifter där de inte vet hur de ska ta sig an problemet, säger hon 

samtidigt att det är något som inte finns i deras matematik, deras kultur. Det verkar 

återkommande, menar Maria, att de påstår att de aldrig gjort en tydlig redovisning av sitt 

resonemang. Maria menar att detta påverkar problemlösningsstrategier, eftersom de inte tacklar 

problem genom att redovisa vad man har, vad man söker och vilka verktyg man har. 

Peter menar att han missat att de lagt in en del förändringar i kursplanen angående 

problemlösning och strategier för detta. Han spekulerar huruvida detta utgör någon skillnad 

gentemot förut. Han menar att det fanns fokus på problemlösning i alla fall inom de högre 

betygsstegen förut, så detta är inte något helt nytt. Peter tror att denna nya formulering i alla fall 

initialt kommer att hjälpa, generellt sett, då han menar att det inbjuder till reflektion och 

nytänkande bland lärare om hur de ska utforma sin undervisning. Han menar likväl att det finns 

en risk att lärare går tillbaka i gamla spår och inte trycker lika hårt på problemlösning. 

Jörgen säger att han tror att motiveringen bakom detta fokus på problemlösning finns att 

hämta i resultat från PISA- och TIMSS-undersökningarna där Sverige tappat placeringar på 

senare år. Han menar att denna förändring i kursplanen inte kommer göra någon skillnad i 

praktiken, särskilt om inte läroböckerna anpassar sig mer efter det sättet att resonera kring 

matematik. Han säger sig, precis som Maria, vara bekymrad över hur han tycker ansvarsfullheten 

kring hur matematikundervisningen sköts i grundskolan. Detta exemplifieras i följande citat: 

Att förändringen ska ske på gymnasiet tror jag ju är fel väg att gå. Vad vi snarare skulle gjort är att 

sparka ut alla obehöriga mattelärare på grundskolor, för det sitter enormt mycket kvackare där. Det 

är helt klart. Jag har suttit i fackliga förhandlingar och hört kolleger från grundskolan säga ”Ja, hur 

gör vi med det här med behörighet då? Hur gör vi med de lärare som jobbat som mattelärare i 20 

år men inte är utbildade mattelärare? Ska inte de bli behöriga?” Det förklarar ganska mycket av det 
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som vi ser här på gymnasiet. En lärare kan ”dra igång” en mattelektion. Plus och minus, gånger 

och delat med, det är inte särskilt svårt. Men att säga att ”slå upp sidan 17 och räkna till sidan 19, 

sen får du rita, eller lösa korsord, eller nånting”... Intresset för matematik har sjunkit markant. […] 

Jag har jobbat i åtta år, och jag menar, redan då började man se att de tappat. Men vi ser ju att 

naturvetare, som normalt sett har varit väldigt duktiga i matematik… det är många som fallerar just 

på matematiken. (Intervju 3, 2011-12-05). 

Jörgen tillägger att det brister främst i problemlösning, samtidigt som många elever kan vara 

väldigt duktiga på vad Jörgen kallar mängduppgifter, d.v.s. uppgifter som endast kräver en 

mekanisk uträkning eller en kort analys. 

Analys: fokus på problemlösning 

Här uttrycker inte någon lärare att de fått någon direkt information om vad motiveringen bakom 

den nya fokuseringen på problemlösning, men ett par av dem är i mer eller mindre grad av 

uppfattningen att det beror på internationella jämförelser i matematik såsom PISA och TIMSS, 

där Sverige sjunkit markant. Sådan information verkar cirkulera bland lärarna, och det är inte 

märkligt om dess ursprung är Skolverkets eller regeringens rapporter, utskick eller dylikt. Samtliga 

lärare är också av mer eller mindre grad av uppfattningen att detta fokus på problemlösning och 

dess strategier bör genomsyra hela grundskolan såväl som gymnasiet för att verkligen få 

genomslaget Skolverket och regeringen önskar sig. Detta problem anser ett par av lärarna 

avhjälps varaktigt, genom bättre utbildning i form av ämneskunskap och didaktik för 

matematiklärare, samt att behörighet ska vara starkt tongivande som de menar har varit 

förödande för såväl matematikundervisningen som matematikkunskaperna. 
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Diskussion 

En av förändringarna i Gy2011 är att man velat göra den tydligare och mer lättbegriplig än Lpf 

94. Tydligare läro- och kursplan menar man bidrar till att undervisningen blir mer likvärdig och 

rättvis. Alla lärare som intervjuades tyckte att det var positivt med tydligare kursplaner i och med 

att det då blir ett mindre tolkningsutrymme men man sade samtidigt att det, i varierande grad från 

lärare till lärare, inte blivit särskilt mycket tydligare än innan. Den anledning till ett visst bristande 

samtycke här var bestämningsorden som man ansåg var för vaga och som skulle kunna tolkas på 

flera sätt vilket såklart motverkar ambitionen om tydlighet. Läraren Anders nämnde också att han 

tyckte att graden av tydlighet Gy2011 inte spelar så stor roll i just ämnet matematik eftersom de 

nationella proven ändå ger en så tydlig mätning av kunskaper som lärare kan gå efter vid 

bedömning. En anledning till samtycke finner vi hos läraren Jörgen som ser mycket positivt på att 

man i kursens centrala innehåll punktat upp det innehåll som eleven skall bedömas på. Han 

menar att det då blir tydligare att se specifikt vad eleven kan och inte kan. Det framkom även från 

flera håll frågor kring saker som när man kan få betyget A eller hur många gånger man måste visa 

en förmåga för att få ett visst betyg. Dessa lärare tycker att för lite klargörande information kring 

bedömningsarbetet har nått dem.  

Vi valde även att fråga lärarna om den nya betygsskalan, främst i relation till kursen Matematik 

1. Värt att notera är att när vi frågade lärarna varför de trodde att man valt att byta från en skala 

med tre godkända betyg till en med fem godkända svarade flera lärare att man valt att göra detta 

för att stävja en betygsinflation medan vi inte har hittat någon sådan information från regering 

eller Skolverket. Detta betyder ju å andra sidan varken att det finns eller inte finns någon 

betygsinflation eller att man från Skolverkets håll inte vill göra något åt en sådan inflation. Som 

tecken på samtycke med denna förändring hittar vi flera lärare som säger att det blir mer rättvist 

nu eftersom det blir ett mindre spann av kunskapsnivåer inom samma betyg. Flera lärare tycker 

också att det blir en positiv effekt av att när dessa spann blir mindre blir det också en mindre 

höjning av kunskapsnivån som krävs för att komma till nästa betyg och detta tror man kan få 

eleverna att bli mer motiverade och arbeta flitigare. Anders pratar även om att en ny betygsskala 

kan ge en typ av nollställningseffekt där lärarna blir tvungna att sitta ner och diskutera och 

reflektera över hur deras bedömningsarbete går till. Brister i samtycket hittar man dock i att flera 

lärare anser, som nämnts ovan, att bestämningsorden i kunskapskraven är för otydliga vilket kan 

leda till orättvisa bedömningar. Anders spekulerar också kring att det kan komma att bli svårt att 

dokumentera tillräckligt kring varje del i kursens centrala innehåll och han tror också att om det 

blir svårare att nå ett A än MVG kommer det leda till mer betygsstress hos elever med höga 

ambitioner. 

Ytterligare en förändring är spårindelningen av Matematik 1. Lärarna samtyckte med denna 

förändring eftersom man menade att eleverna skulle bli mer motiverade till att studera om 
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matematiken låg närmre deras karaktärsämnen och att detta i sin tur leder till att fler blir 

godkända i matematik. En mer anpassad matematikundervisning menar man också förbereder 

eleverna bättre på yrkesliv eller högskolestudier. Flera lärare sade dock att detta redan var något 

man gjort sedan tidigare, vilket ju inte betyder att man samtycker mindre. De brister i samtycke 

som kom upp hade snarast att göra med brister i den information man fått kring hur 

spårindelningen skulle gå till, mer specifikt om det bli svårare att få ett högt betyg om man går 

Matematik 1a exempelvis. Catrin tyckte att det var orättvist att t.ex. ett A i Matematik 1a skulle 

vara lika mycket värt som ett A Matematik 1c. 

Till sist tittade vi på det faktum att problemlösning blivit en mycket tydligare del i kursens 

innehåll. I denna fråga fanns ett stort samtycke och man ansåg att problemlösning är något 

positivt som ger eleverna bättre förståelse och djupare kunskaper, även om olika lärare hade olika 

uppfattning av vad som menas med problemlösning. Flera av lärarna sade, liksom med 

spårindelningen, att detta var något man naturligt haft med i sin undervisning sedan tidigare. 

Catrin tolkade problemlösning som att man läser en text där uppgiften man ska lösa beskrivs och 

tyckte då att det kunde bli orättvist för exempelvis elever som är nyanlända till Sverige eller elever 

med dyslexi som skulle ha svårare att lösa en sådan uppgift. 

En av de mest intressanta åsikterna som kom upp är att inte direkt någon av lärarna tyckte att 

kursplanen för Matematik 1 var tydligare än den för Matematik A. Reformskaparnas ambition om 

en läroplan med kursplaner som var lättlästa och lättbegripliga för såväl lärare som elever där man 

gick bort från det ”flummiga” och icke konkreta och minskade det lokala tolkningsutrymmet 

verkar inte ha övertygat de lärare vi intervjuat. Till viss del verkar man ha ett samtycke; ingen av 

de intervjuade lärarna tyckte att kursplanerna är ”flummiga” eller icke konkreta. Jörgen pekar 

också ut att det med det centrala innehållet i punktform blivit enklare för eleverna att förstå 

kursens innehåll. Det som dock samtliga lärare inte samtycker med reformen om är sättet som 

kunskapskraven är skrivna på. Deras uppbyggnad med i princip samma text för betygsstegen E, C 

och A fast med vissa värdeord utbytta för varje steg menar lärarna inte minskar det lokala 

tolkningsutrymmet eftersom alla lärare kommer ha olika definitioner av ord som t.ex. enkel. Man 

kan dock fråga sig hur man skulle kunna kringgå ett sådant problem. Alla lärare är olika individer 

och kommer aldrig att bedöma samma material på exakt samma sätt. Man kan få en likvärdig 

bedömning inom matematik genom t.ex. nationellt prov där alla gör exakt samma prov och får 

ett visst antal poäng och därefter ett betyg. Man kan kalla ett sådant system rättvist eftersom alla 

elever bedöms på samma sätt men man kan samtidigt kalla det orättvist eftersom det kommer 

gynna elever som är bra på att skriva prov. I slutändan är det kanske så att en helt rättvis 

betygsättning inom skolan är något man bör sträva mot men inte alltid uppnå. 

I vår undersökning har de lärare vi intervjuat ibland samtyckt och ibland inte samtyckt med de 

förändringar som gjorts från Lpf 94 till Gy 2011. Det har under intervjuerna framkommit att 

läraren i fråga samtyckt med regeringen och Skolverket om en förändring som införts, men av en 

annan orsak. Den första förändringen var den nya betygsskalan med fem godkända betygssteg. 
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Denna förändring har man gjort för att eleverna ska få ett rättvisare betyg då varje betygssteg i 

skalan innefattar ett mindre omfång av uppvisad kunskapsnivå. Ytterligare en anledning är att 

eleverna ska känna sig mer motiverade i och med att det blir lättare att ta sig upp till nästa 

betygssteg. Flera av lärarna som samtycker säger dock att de tror att man gjort denna förändring 

för att minska betygsinflationen och samtyckte med förändringen av samma anledning. Man 

menar att det innan varit för många som alltför lätt fått betyget MVG medan man nu ville ha ett 

högsta betyg, A, som användes mer återhållsamt.  

Det andra fallet av samtycke av en annan orsak var läraren Anders som var osäker på hur han 

stod i frågan om den nya betygsskalan. Han menade att den kunde innebära en ökad betygsstress 

bland elever som redan har höga krav på sig själva om det blir svårare att få det högsta betyget. 

Hans samtycke bestod dock i att han menade att en ny betygsskala kunde ha en slags 

nollställningseffekt där de positiva effekterna blev att lärarna blev tvungna att stanna upp och ta 

in nya kriterier och definitioner, samtala kring dessa och reflektera över sin egen bedömning.  

Man kan här fråga sig hur reformens effektivitet påverkas av att lärarna samtycker av ”fel” 

anledning. Eftersom lärarna själva i slutändan ändå samtycker med reformen borde det ge 

reformen en hög effektivitet. Om man tittar närmare på det första exemplet med fler betygssteg 

har vi lärare som inte samtycker då man säger att den nya betygsskalan ger en rättvisare 

bedömning men att den kommer stävja betygsinflation. I det här fallet har man alltså idag ett 

samtycke och man kommer få vänta några år till effekterna av Gy 2011 börjar bli synliga. Då först 

kan man i framtida undersökningar se om lärare upplever att betygsinflationen har minskat eller 

om det är så att man blir mer restriktiv med  att sätta betyget A under de första åren efter 

reformens genomförande för att sedan dela ut fler och fler A. Att man först om kanske fem-tio år 

ser effekterna av den nya reformen är ju för övrigt något som är sant inom samtliga delar av den 

här undersökningen. Men när man väl är där har ju reformen redan genomförts på ett effektiv 

eller inte så effektiv sätt. 

Under våra intervjuer med lärarna började vi med att fråga var och en om de visste varför man 

genomfört de delar av reformen som vi valt att titta närmare på. Lärare trodde ofta att 

förändringen var genomförd av en annan anledning än den som vi hittat från myndigheternas 

sida. Intervjuerna gjordes under november och december månad 2011, då man alltså redan 

arbetat utifrån Gy 2011 med eleverna i årskurs 1 på gymnasiet under nästan en hel termin. Att 

lärarna inte i någon större utsträckning var informerade om syftet med de olika förändringarna 

kan bero på flera saker: För lite och/eller otydlig information från Skolverket, för lite tid från 

respektive skola att arbeta med och informera sig om den nya reformen eller ett bristande intresse 

från läraren själv. Det sistnämnda alternativet låter inte särskilt troligt då de flesta lärare borde ha 

ett visst intresse för hur deras framtid inom yrket kommer att förändras och varför. Det borde 

ligga i myndigheternas intresse att informera lärarna om varför man väljer att göra en viss 

förändring för att på så sätt få fler av dem mer eller mindre positivt inställda till reformen vilket i 

sin tur skulle öka reformens effektivitet. Att informera om en sådan här reform är såklart ett stort 
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projekt och det uppstår givetvis problem när man ska nå ut till en så stor grupp människor. Om 

möjligheten fanns kanske man borde ha ålagt landets rektorer att ge sina anställd ett minsta antal 

timmar att jobba med Gy 2011 innan den trädde i kraft, eller om det inte är genomförbart 

komma med en sådan rekommendation.  

Om en situation uppstår där lärarna inte fått tillräckligt med information om den nya 

läroplanen och kursplanerna till respektive kurs borde det få en negativ påverkan på reformens 

effektivitet, inte bara vad gäller hur positivt eller negativt inställda lärarna är till en reform i 

allmänhet, utan i och med att man tycker sig få för lite information så kommer fler lärare att 

mena att de inte förstår hur de ska tolka t.ex. värdeord i en kursplan. Detta skulle framförallt 

kunna leda till att man för en större bredd i hur olika lärare tolkar samma text och detta i sin tur 

att man kanske inte uppnår de önskvärda effekterna med reformen. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Introduktion 

Vilka kurser/spår undervisar du i? 

Hur länge har du undervisat? 

Har du varit med om arbete kring/tolkning av den förra kursplanen, t.ex. vid revideringar? 

- I så fall, vad gjorde du/ni då? 

 

Väsentliga förändringar 
Vilka är de mest väsentliga förändringarna i den nya kursplanen, jämfört med den gamla? 
De är: 

 Tydlighet (Enklare språk, uppdelning central innehåll och kunskapskrav till skillnad från tidigare mål 
och betygskriterier, tydligare uppdelning mellan läroplanens och kursplanens mål, *nytt stoff) 

 Betygsskala (Sex steg istället för fyra) 

 Spårindelning (Tre spår för olika program, mer anpassat till livet efter gymnasiet) 

 Fokus på problemlösning 
Hur har du delgivits eller kommit fram till dessa? 
Möjliga källor: 

 Strukturkommentarerna för matematik ur boken Gymnasieskolan 2011 

 Frågor och svar från Skolverket och regering, finns på nätet. 

 Fackförbunden 

 SOUs: Framtidsvägen 2008:27, Tydliga mål och kunskapskrav 2007:28 
 

 

Målen med förändringarna 
Har Skolverkets mål med förändringarna uppfattats av lärarna och i så fall hur har målen framgått till dem?  

 Tydlighet 
o 1. Enklare språk och 2. tydligare uppdelning mellan läroplanens och kursplanens mål  

(Minska det lokala tolkningsutrymmet (SOU 2007:28, s. 16)   Mer rättvisa) 
o  Uppdelning central innehåll och kunskapskrav till skillnad från tidigare mål och 

betygskriterier (lärarna bedömde eleverna både utifrån det som stod under mål och det som 

stod under betygskriterier (SOU 2007:28, s. 16-19, typ)  Mer rättvisa) 

 Betygsskala  
o ”För elevernas skull vill jag att det ska vara lättare att nå ett högre betyg. Många elever undrar 

i dag varför betyget Godkänt ges för mycket skilda resultat. Det nya systemet blir mer 
rättvist” (Utbildningsdepartementet, 2008). 

o Fler betygssteg mellan det högsta och det lägsta betyget kommer leda till att fler elever kan nå 
nästa betygssteg än tidigare och att utformningen uppmuntrar elever att anstränga sig mer 
(En ny betygsskala Ds 2008:13, s. 56-57) 

 Spårindelning 
o En mer karaktärsämnesspecifik gör att elever med olika förutsättning kan genomföra de 

gymnasiegemensamma ämnena (tidigare kärnämnena) på ett bättre sätt på sitt program. 
(Framtidsvägen – en reformerad skola SOU 2008:27, s. 341) 

o Det är viktigt att man likt lärare på högskoleutbildningar i matematik som har en god 
kännedom om hur matematiken används inom ett visst yrkesområde på samma sätt på 
gymnasiet har kännedom i hur matematiken kan användas inom olika yrkesområden. (Att 
lyfta matematiken SOU 2004:97, s. 91) 
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o Motivationen stärks om man ”ser poängen” med matematik (Högre krav och kvalitet i den nya 
gymnasieskolan, 2009/10:UbU3, s. 18) 

 Fokus på problemlösning 
o Problemlösning som lagts till det centrala innehållet utifrån forskningsresultat, bland annat från 

TIMSS-studier där man sett att de nationer som lyckats bäst har använt sig mer utav 
problemlösning i sin undervisning (Skolverket 2011a, s. 2) 

o I Att lyfta matematiken (SOU 2004:97, s. 88-89) tar de avstånd från enskild räkning och säger 
att allt talar för att detta är något skadligt.  

 

Har målen uppnåtts? 
Har dessa mål uppnåtts, enligt lärarna?  

 Tydlighet (Enklare språk, uppdelning central innehåll och kunskapskrav till skillnad från tidigare mål 
och betygskriterier, tydligare uppdelning mellan läroplanens och kursplanens mål) 

 Betygsskala 

 Spårindelning 

 Fokus på problemlösning och varierade arbetssätt 
 

Följdfrågor till samtliga: Hur har du märkt det? 
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Bilaga 2: E-brev till gymnasielärare i matematik 

Hej matematiklärare! 

Vi söker dig till intervju om förändringarna i den nya kursplanen i matematik 1 till vårt 

examensarbete vid lärarprogrammet. 

 

Vi heter Adrian Axemo och Per Stefansson, och är två lärarstudenter - båda med den ovanliga 

kombinationen matematik och engelska som ämnen - som håller på med vårt examensarbete vid 

Uppsala universitet. 

 

I vårt examensarbete vill vi undersöka införandet av de nya kursplanerna - speciellt Matematik 1. 

Vi är intresserade av att samtala med dig som erfaren matematiklärare för att få reda på hur 

information om den nya kursplanen gått fram och hur den diskuterats inför införandet t.ex. i 

ämneslaget/arbetslaget. Vi vänder oss alltså främst till de som börjat undervisa i något av spåren i 

Matematik 1,men även du som inte gör det men känner att du har tankar och funderingar kring 

den nya kursplanen är välkommen att kontakta oss. 

 

Vi vill alltså fråga och samtala med er om vad de väsentliga förändringarna är, vad Skolverkets 

och regeringens motiveringar bakom dessa är eller kan tänkas vara, och om du/ni tycker att 

förändringar lever upp till de motiveringarna. 

 

Om du är intresserad av att samtala med oss är det bara att svara till den här adressen, så kan vi 

diskutera en tid och plats att pratas vid. Vi är väldigt flexibla och önskar ungefär 30 minuter av 

din tid. 

 

För att förtydliga så är det ingen personlig intervju eller en intervju som begär känslig 

information, men ändå så har du när som helst möjlighet att dra dig ur. 

 

En sak bör betonas: om du är intresserad önskar vi att du inte inför intervjun letar upp vad dessa 

förändringar i kursplanen och motiveringar till dessa är. Om du dock i egenskap av lärare ändå 

skulle gjort det av annan anledning är det förstås helt ok. Poängen är ju att ta reda på vad lärare 

vet utan att de specifikt har letat upp information om detta.  

 

Vi ser fram emot ett positivt svar, och ni är välkomna att fråga oss för mer info innan ni 

bestämmer er!  

 

Med vänlig hälsning / Adrian Axemo och Per Stefansson 


