
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Självständigt arbete på avancerad nivå 
Independent degree project − second cycle 
 
 
 
 
 
 
 

Huvudområde: Matematik 

Major Subject: Mathematics 

 

Ämnesbetyg och provbetyg, en undersökning om relationen mellan ämnet 

matematik och de nationella proven 

 

Emilia Pettersson 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITTUNIVERSITETET  
Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik 

Examinator: Sam Lodin, Sam.Lodin@miun.se 

Handledare: Andreas Lind, Andreas.Lind@miun.se 

Författare: Emilia Pettersson, empe1216@student.miun.se 

Utbildningsprogram: Grundlärarprogrammet åk 4-6, 240 hp 

Huvudområde: Matematik 

Termin, år: 08, 2016  



 

 

  

 

 

 



  

 

i 
 

 Sammanfattning 
 
Denna undersökning handlar om sambandet mellan elevers betyg i ämnet 

matematik, och deras betyg på de nationella proven i samma ämne. 

Bakgrundsfakta kring området kommer att presenteras och jag kommer 

presentera en undersökning där jag samlat in betygen i ämnet matematik och 

betygen på de nationella proven i matematik från sex olika klasser i årskurs 6. 

Jag har även utfört en intervju med samtliga sex lärare för de olika klasserna 

för att få en djupare förståelse för lärarens syn på ämnesbetyg och provbetyg. 

Tidigare gjord forskning visar att de flesta elever får samma ämnesbetyg i 

matematik som de får på de nationella proven, men att skillnader finns. 

Könsaspekten kommer även vara en del av undersökningen då skolverket 

visar att det finns skillnader i pojkar och flickors resultat. Jag har sammanställt 

resultaten i tabellform i den första delen av undersökningen och i den andra 

delen redovisas intervjuerna. I resultatet kan man avläsa att det klassvis finns 

skillnader mellan ämnesbetyget och betyget på de nationella proven. 

Resultatet av intervjuerna visar att det finns ett flertal skillnader gällande hur 

lärare ser på de nationella proven och deras samspel med ämnesbetyget. 

Tillslut kommer jag diskutera resultaten gentemot den tidigare forskningen för 

att se huruvida denna undersökning stämmer överens med tidigare forskning 

samt analysera intervjuernas resultat. 

 
Nyckelord: Matematik, bedömning, betyg, prov, kön 
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1. Inledning 
 
De nationella proven är en relativt ny företeelse för många elever idag. I 

årskurs 6 har de nationella proven endast funnits i några år. Enligt skolverket 

ska de nationella proven fungera som ett verktyg för lärare att kartlägga 

elevers kunskaper och samtidigt visar forskning att majoriteten av eleverna 

faktiskt får samma ämnesbetyg som provbetyg. Dock visar tidigare forskning 

att det är fler elever som får ett högre ämnesbetyg än provbetyg, och att det 

finns skillnader könen emellan. Hur kommer det sig då att så stor majoritet får 

samma ämnesbetyg som provbetyg, och vad beror skillnaderna på? Denna 

studie syftar till att bygga vidare på denna forskning och undersöka resultaten 

av ett fåtal klasser i Sverige, för att se huruvida det finns skillnader mellan 

elevernas ämnesbetyg och provbetyg, och vad dessa i sådana fall kan bero på 

samt hur lärare ser på relationen mellan ämnesbetyg och provbetyg. Detta blir 

intressant att undersöka både för att de nationella proven i just årskurs 6 inte 

har utförts så länge, men också på grund av att forskningen visar att 

majoriteten av alla elever får samma ämnesbetyg som provbetyg. Vad detta 

beror på, hur stora skillnader som finns betygsmässigt samt hur lärare ser på 

de nationella proven och betyg är vad som kommer att undersökas i denna 

studie. Detta kommer göras genom insamlande av material från 6 olika klasser 

i årskurs 6 för att undersöka relationen mellan elevernas ämnesbetyg och 

provbetyg. De betyg som jämförs är ämnesbetygen eleverna fått på 

höstterminen i årskurs 6 samt de betyg de fått på de nationella proven under 

vårterminen i årskurs 6. Intervjuer med lärare kommer också att genomföras 

för att undersöka lärarnas syn på betygen. Finns det skillnader i betygen, och 

vad beror de i sådana fall på?   

 

2. Bakgrund 
 

I detta avsnitt kommer jag presentera bakgrund för det undersökta området. 

Fakta om bedömning, de nationella proven, bedömning i matematik samt 

tidigare forskning kommer introduceras för att få en bakgrundmässig 

förståelse för relationen mellan ämnet matematik och de nationella proven i 

samma ämne.  

 

2.1 Likvärdig bedömning 
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För att få en förståelse för relationen mellan ett slutbetyg (ämnesbetyg) och 

bedömningen av de nationella proven är det viktigt att förstå de nationella 

provens syfte gällande likvärdig bedömning. Skolverket skriver att en 

likvärdig bedömning är en grundsten för dagens skola. Alla elever har rätt till 

en likvärdig bedömning och för att öka möjligheten till detta har staten ett 

antal verktyg som de använder för att öka samstämmigheten. De verktyg som 

till största del används är de mål och betygskriterier som finns i den nationella 

läroplanen. Där finns uppnående mål och kriterier för de olika betygsstegen 

som alla lärare är skyldiga att följa för att göra bedömningen så likvärdig som 

möjlig för alla elever. För att ytterligare skapa goda möjligheter till en så 

samstämmig bedömning som möjligt använder statens sig av fortbildning 

bland lärare för att öka kunskap kring betygsättning och man ställer krav på 

att alla som sätter betyg ska ha lärarexamen. Som ytterligare stöd så har 

skolverket publicerat stöd för bedömning, kommentarer till 

bedömningsmaterial, allmänna råd, stöd för de allmänna 

betygsbestämmelserna samt exempel på hur man kan sätta betyg. Ett 

ytterligare verktyg används för att öka förutsättningarna för en likvärdig 

bedömning är de nationella proven. (Skolverket 2007:10)  

 

Sedan de nationella proven infördes år 1994 står det i grundskoleförordningen 

(7 kap 10 §) att de nationella proven i svenska, engelska och matematik ska 

användas för att bedöma elevers utveckling i de olika ämnena, samt som ett 

stöd för läraren vid betygssättning. Vidare skriver man att de nationella 

proven ska vara ett sätt att kontrollera om eleverna uppnått kunskapskraven i 

de olika kursplanerna, ge underlag för en rättvis bedömning samt stödja en 

likvärdig bedömning för samtliga elever. Enligt dessa formuleringar ska de 

nationella provens resultat på så sätt inte vara likvärdigt med elevernas betyg, 

utan en hjälp för läraren att kartlägga elevernas kunskaper och stödja 

betygsättningen. (Skolverket 2007:11) 

 

I boken Lärande bedömning skriver Jönsson att med dagens betygssystem blir 

likvärdighet en svårighet, då bedömningen bygger på kunskapskraven i 

läroplanen. Dessa kunskapskrav är konstruerade för att hjälpa lärare se exakt 

vilka kunskaper eleverna måste besitta för att få olika betyg. Problemet blir 

dock att detta kunskapskrav är helt öppna för tolkning. Jönsson tar upp 

exemplet att skillnaden mellan två betyg kan vara att eleven ska kunna 

”reflektera väl” eller ”reflektera mycket väl”. Vad skillnaden mellan väl och 

mycket väl är, är då helt upp till den betygssättande läraren att bedöma och 

därför blir det svårt att ge en likvärdig bedömning, då läraren helt subjektivt 

kommer att avgöra vad den anser är skillnaden mellan de olika 

kunskapskraven är. (Jönsson, 2015:192) 



  

 

3 
 

 

Jönsson menar därefter att de nationella proven är ett verktyg för att öka den 

likvärdiga bedömningen. Proven som utformas skapas av ämnesexperter och 

människor som arbetar med att endast konstruera prov. På detta sätt menar 

Jönsson att man överlämnar tolkningen av kursplan och liknande från läraren, 

och lämnar över till experter som skapar ett prov utifrån ett ämnes kursplan, 

och skapar sedan bedömningsmatriser så att bedömningen av proven ska bli 

så rättvisa och likvärdiga som möjligt. Jönsson riktar dock även kritik mot de 

nationella proven och dess påverkan av likvärdigheten, då han menar att de 

nationella proven endast testar en bråkdel av de kursplanerna i ämnet tar upp. 

Detta gör att endast några delar av ämnet blir bedömt på det sätt som de 

nationella proven är utformade. Jönsson menar också att proven ofta är 

utformade med kortare frågor, frågor med flervalsalternativ och därför ges 

eleverna inte helt möjlighet att uttrycka alla sina kunskaper på proven. 

Problemet blir då att även om de nationella proven ökar likvärdigheten så är 

det endast en liten del av kunskaperna och kursplanen som utvärderas med 

proven. (Jönsson 2013:194 

 

 

2.2 Bedömning i matematik 

 

Barbro Grevholm menar att den klassiska bedömningssituationen i 

matematikämnet har länge varit skriftliga prov och diagnoser. Detta kan vara 

både positivt och negativt, beroende på hur läraren använder dessa prov och 

diagnoser. Använder man dem i ett formativt syfte, och analyserar elevens 

lösningar och ger därefter feedback till eleverna så kan dessa prov ha en 

positiv effekt där läraren ser elevernas kunskaper, och kan använda dem som 

ett verktyg för att främja utveckling. Om proven endast används summativt så 

kan det ha en negativ effekt. Exempelvis, ett prov där eleven endast ska ange 

svar och dessa rätta eller felaktiga svar ger poäng så ändras provets syfte från 

att vara kunskapsutvecklande, till att endast bli ett poängsamlande där 

elevernas kunskaper endast resulterar i ett betyg utifrån poängen de fått på 

provet. (Grevholm 2012: 267) 

 

För att främja en god bedömning menar Grevholm vidare att man som lärare 

måste använda sig av alla bedömningssituationer i matematik formativt. Även 

de nationella proven kan bli ett verktyg till elevernas kunskapsutveckling om 

man som lärare skapar en formativ bedömningssituation. Man kan t.ex. genom 

arbetslagsträffar diskutera olika elevlösningar, analysera elevlösningar från 

varandras klasser i arbetslag och bedöma elever och sedan jämföra 

bedömningarna man gjort, för att på detta sätt kunna skapa en mer 
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utvecklande bedömningssituation där man kommer ifrån det klassiska 

”poängsamlandet” som är extra vanligt inom ämnet matematik, och även i de 

nationella proven för matematik. (Grevholm 2012: 276)  

 

2.3 Nationella provens historia 

 

Enligt skolverket är de nationella proven är ett obligatoriskt prov för alla 

elever i årskurs 3,6 och 9. Man beskriver de nationella proven som ett verktyg 

för lärare vid betygsättning. Proven ska vara ett komplement till den övriga  

bedömningen och testar endast vissa delar av ett ämnes kunskapskrav. Man 

beskriver även de nationella proven som ett verktyg för en mer rättvis och 

likvärdig bedömning, och till sist skriver man att de nationella proven är ett 

sätt att kartlägga hur kunskapskraven i läroplanen uppfylls både på lokalnivå 

och nationell nivå. Proven är uppbyggda utifrån kunskapskraven i läroplanen 

och utformas för att testa elevernas kunskap utifrån deras förmågor, 

kunskapskraven och det centrala innehållet i läroplanen. (Skolverket 2016:4) 

 

De första nationella proven gjordes år 1997/98 för elever i årskurs 9, då i 

ämnena engelska, svenska och matematik. Efter insamling av resultat först från 

ett urval av skolor, och sedan samtliga skolor i landet utökades proven år 

2008/2009 med ämnesprov i de naturorienterande ämnena biologi, kemi och 

fysik. 2011/2012 utökade man proven ytterligare med de samhällsorienterade 

ämnena, och man lade till prov i samhällskunskap, geografi, historia och 

religionskunskap.  

 

De nationella proven i årskurs 6 genomfördes första gången år 2011/2012. Då 

omfattades proven av ämnena svenska, engelska och matematik. Året därpå 

utökades proven med de naturorienterande ämnena biologi, fysik och kemi, 

samt de samhällsorienterade ämnena samhällskunskap, geografi, historia och 

religionskunskap. Året 2014/2015 valde man att göra de naturorienterande 

proven och de samhällskunskapsorienterade proven frivilliga för alla skolor, 

och år 2015/2016 tog man bort proven i dessa ämnen helt. I de naturorienterade 

och samhällsorienterade proven så har man i årskurs 9 gjort ett slumpmässigt 

urval av vilka skolor som ska skriva i vilka ämnen, alla skolor har t.ex. inte 

skrivit i ämnet kemi under ett år utan man har då delat in de tre olika ämnena 

man gör prov i och gjort tre olika urval som man delat in skolorna i. Samma 

sak gällande de samhällsorienterade ämnena, fast man då har delade in i de 

fyra olika ämnena inom samhällskunskap. Samma slags urval gjordes även för 

årskurs 6 när dessa prov utfördes. Detta för att alla ämnen inom de olika 

områdena skulle kunna undersökas och så man kunde mäta kunskaper inom 

samtliga ämnen. (Skolverket 2016:6)   
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2.3.1 Nationella proven i matematik 

 
De nationella proven i matematik utfördes, som tidigare nämnt, i årskurs 6 för 

första gången år 2011/2012. Proven är således ganska nya för årskurs 6. Provet 

i matematik består av fem olika delprov som ska ge eleverna utrymme att 

uttrycka sina kunskaper på fler än ett sätt. Proven är utformade att testa en del 

av de kunskapskrav som finns i det centrala innehållet i läroplanen. Fyra av de 

fem delproven ska eleverna utföra skriftlig, och ett delprov utförs muntligt. 

Den muntliga delen genomförs under en provperiod under höstterminen år 

2015/2016. Delproven är uppdelade i bokstäverna A-E.  

 

Delprov A är det muntliga provet. Provet utförs i grupp om 3-4 elever. I detta 

prov testas elevens kunskaper att följa matematiska resonemang och förklara 

dessa muntligt. Eleverna får också möjlighet att visa kunskaper genom att följa 

de andra elevernas matematiska resonemang och förklaringar. Delprov B 

består till största del av frågor där eleven endast behöver skriva ett svar, man 

kräver således inte uträkningar på detta delprov. Delprovet utförs också utan 

hjälp av miniräknare. Delprov C består av mer krävande uppgifter utformade 

kring ett speciellt tema där det krävs uträkningar. I detta delprov får eleverna 

ha tillgång till miniräknare. Delprov D har samma grund som delprov C. 

Uppgifterna kräver uträkningar och eleverna får ha tillgång till miniräknare. 

Det sista delprovet, delprov E består av en ända mer omfattande uppgift, och 

även här har eleverna tillgång till miniräknare. Varje delprov betygsätts med 

ett betyg i skalan F-A, där F är det lägsta betyget (icke godkänd) och A är det 

högsta betyget. Alla betyg från de olika delproven sammanvägs sedan utifrån 

en bedömningsmatris och skapar ett samlat betyg för hela provet. (Skolverket, 

2015) 

 

2.4 Dagens betygsystem och betygets historia 

 

För att närmare förstå relationen mellan de nationella proven, likvärdig 

bedömning av eleverna och slutbetyg är det viktigt att förstå betygssystemet. 

Hansén och Forsman beskriver ordet bedömning som en utvärdering en lärare 

gör för att bedöma en elevs kunskaper, utveckling och framsteg gällande 

skolarbetet. Ett betyg däremot representerar en lärares slutgiltiga, och 

sammanfattade, uppfattning om en elevs kunskaper. Detta görs ofta i en skala. 

(Hansén, Forsman 2011:306) Ett samlat slutbetyg har olika syften, ett syfte är 

informationsfunktionen, vilket syftar till att berätta för lärare och elev vilka 

mål som uppnåtts och hur eleven står i förhållande till kunskapskraven i 
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läroplanen. Ett annat syfte är motivationsfunktionen, vilket syftar till att 

motivera eleven att lära sig mer och sikta mot ännu högre betyg. En tredje 

aspekt är urvalsfunktionen, vilket syftar till att använda betygen som 

konkurrensmedel när eleverna söker jobb eller vidareutbildning, denna 

funktion är dock riktad mot äldre elever. Till sist finns kontrollfunktionen, som 

syftar till att man på central nivå kan använda betygen för att kontrollera och 

utvärdera skolverksamheten. (Hult, Olofsson 2013:67) 

 

Idag använder vi oss av det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Men 

det har inte alltid varit så. Från 1800-talet fram till år 1962 använde vi oss av 

det absoluta betygssystemet. Detta gick ut på att det fanns en absolut kunskap 

som skulle läras ut till eleverna. Betyget var fördelat i en sjugradig skala och 

betygen delades ut varje termin från årskurs 1. Betygen var A, a, AB, Ba, B, BC, 

C. I denna skala var A det högsta betyget och C var det lägsta betyget och 

innebar ett icke godkänt betyg. Eleverna fick också betyg i både ordning och 

uppförande och detta delades ut i en fyrgradig skala där från A-D, där A var 

högsta betyg och D var det lägsta. Varje betyg motsvarade en viss mängd 

kunskap som eleverna besatt, eller hade uppnått. Dock kritiserades detta 

system då det fanns få anvisningar om vad varje betyg representerade och det 

fanns väldigt få krav riktade mot varje betyg vilket utgjorde en väldigt fri 

bedömning för de enskilda lärarna. Efter år 1962 infördes det relativa 

betygssystemet. Detta system gick ut på att an ville ha en jämnfördelning 

eleverna sinsemellan. Varje betyg hade en procentsats som skulle uppfyllas. 

Betygen gavs i en skala med siffrorna 1-5, där 1 var det lägsta betyget och 5 var 

det högsta. Procentsatsen såg ut så att 7 % av eleverna skulle få betyget 1, 24 % 

skulle få betyget 2, 38 % skulle få betyget 3, 24 % skulle få betyget 4 och 7 % 

skulle få betyget 5. Procenten var alltså uppdelade så att de flesta elever skulle 

få ett medelbetyg (betyg 3 på skalan) och en mindre procent skulle få det lägsta 

eller högsta betyget. Detta gjorde man för att få en jämnfördelning och ett 

rättvist urval när eleverna skulle studera vidare vid gymnasium, universitet 

och högskola. Betygen gavs redan från årskurs 1 i ämnena svenska, matematik, 

kristendom, musik och gymnastik. Ju högre årskurs eleverna gick i desto fler 

ämnen betygsattes. Även i detta betygssystem sattes betyg i ordning och 

uppförande i skalan A-D där A var högsta betyg. Under denna tid infördes 

flera olika läroplaner i skolvärlden. Första Lgr 69, som började tillämpas år 

1970/71, och sedan Lgr 80. I dessa läroplaner gavs nya anvisningar ut om när 

elever skulle få betyg och eleverna fick allt färre betygstillfällen, och i och med 

Lgr 80 började man ge ut betyg endast i årskurs 8 och 9. Betyg i ordning och 

uppförande upphörde även när man började tillämpa Lgr 69. Betygssystemet 

med en procentsats upplevdes emellertid som orättvist och mycket kritik 

riktades till det relativa systemet. Man menade att betyget egentligen inte sa 
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något om elevernas kunskaper eller kunskapsutveckling utan berättade endast 

hur elevernas kunskaper var i jämförelse med alla andras. Det kritiserades 

även om det var lämpligt att utgå från en matematisk teori om jämnfördelning 

när det gällde studieprestationer och kunskapsutveckling. (Skolverket 2014)        

 

Efter mycket kritik och många års missnöje infördes en ny läroplan, Lpo 94. 

Med den kom även en ny betygsskala, det mål- och kunskapsrelaterade 

betygssystemet, vilket är det system vi använder oss av idag. Detta system 

menar man är ett bättre system att identifiera enskilda elevers kunskaper i. I 

detta system bedömer man eleven, och inte gruppen och det finns inte heller 

något rangordningssystem där man jämför elever utan alla får betyg utifrån 

den egna kunskapen. I och med detta har man även fått tydligare mål, både i 

läroplanen och med de nationella målen för att stödja lärare i sin bedömning, 

för att de ska veta tydligare vilka krav som finns till varje betyg. 2011 tillsattes 

en ny läroplan, men man har behållit det mål- och kunskapsrelaterade 

betygsystemet. I detta system har betygen tidigare delats in i tre steg, G 

(godkänd), VG (väl godkänd) och MVG (mycket väl godkänd). I gymnasiet 

och vuxenskola fanns även betyget IG (Icke godkänd). Även om betygsystemet 

är det samma har man idag infört en ny skala. Idag sätter man betyg i skalan 

A-F där A är högsta betyg och F är lägsta (icke godkänt). (Skolverket 2014)        

 

2.5 Tidigare forskning 

 

I detta ämne finns tyvärr inte mycket tidigare gjord forskning. Den ledande 

forskningen gällande relationen mellan provbetyg och slutbetyg kommer ifrån 

skolverket som varje år har i uppdrag att undersöka just eventuella skillnader 

mellan betygen på de nationella proven och elevernas termins- och slutbetyg. I 

rapporten från skolverket år 2016 uppger man att det har skett en del 

förändringar i relationen mellan slutbetyget och provbetyget sedan man 

övergick från skalan där man använde sig av bokstäverna G, VG och MVG, till 

skalan A-F som vi använder oss av idag. När den tidigare skalan användes 

fanns ett mer jämnt förhållande mellan provbetyg och slutbetyg, men nu är 

skillnaderna större, detta gällande för årskurs 9. Skolverket presenterar i sin 

rapport tre grafer som visar de genomsnittliga resultatet på de nationella 

proven och de genomsnittliga slutbetygen för årskurs 9 mellan åren 1998-2015. 

I ämnena svenska och matematik ser man tydligt att provbetygen ligger lägre 

än slutbetygen, medan i ämnet engelska så överlappar linjerna i graferna 

varandra, och provbetyget ligger till och med högre än slutbetyget vissa år. I 

årskurs 9 finns det alltså vissa skillnader mellan provbetyg och slutbetyg. 

(Skolverket 2016 11) 
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Det blir mer problematiskt att undersöka skillnader mellan betygen gällande 

årskurs 6, då slutbetyg och terminsbetyg endast har funnits i dessa årskursen 

sedan tre år tillbaka. Resultaten har varit relativt lika under dessa tre år. Precis 

som för årskurs 9 så är det i ämnet engelska som eleverna får högre 

provresultat än slutbetyg. I ämnet svenska är slutbetygen högre än 

provbetygen och i ämnet matematik ligger kurvorna väldigt nära varandra, 

där kan man alltså se att prov- och slutbetyg ligger nära varandra. (Skolverket 

2016: 12) 

 

Skolverket presenterar även en graf från en undersökning från 2015. I denna 

graf presenteras hur många procent som fick samma slutbetyg som provbetyg, 

och hur många som fick högre eller lägre betyg i ämnet än på de nationella 

proven. I ämnet matematik fick 73 % av alla elever i årskurs 6 samma betyg i 

ämnet matematik som de fick på de nationella proven. 7 % fick lägre betyg i 

ämnet matematik än de fick på provet, och 20 % fick högre betyg i ämnet 

matematik än betyget på provet. Siffrorna ser ungefär likadana ut om man 

tittar på ämnena svenska och svenska som andraspråk, där den endast skiljer 

några procent som fick högre eller lägre ämnesbetyg än provbetyg. I ämnet 

engelska skiljer det sig som tidigare nämnt. Där fick 73 % samma ämnesbetyg 

som provbetyg, men 20 % fick lägre ämnesbetyg än provbetyg och 6 % fick 

högre ämnesbetyg än provbetyg. Det vill säga nästan helt omvända 

procentsatser än om man tittar på resultatet i ämnet matematik. Det är med 

andra ord vanligast att få ett högre ämnesbetyg än provbetyg i ämnet 

matematik, och vanligast att få ett högre provbetyg än ämnesbetyg i ämnet 

engelska. (Skolverket 2016: 13) 

 

Det finns en viss skillnad om man tittar relationen mellan kön och betyg i 

denna undersökning. Enligt skolverket har flickor en tendens att uppnå både 

högre ämnesbetyg som betyg på de nationella proven om man jämför med 

pojkar. Om man tittar på relationen mellan provbetyg och ämnesbetyg var det 

vanligare för pojkar att få ett högre provbetyg än ämnesbetyg, och bland 

flickor är det vanligare att få ett högre ämnesbetyg än provbetyg. I årskurs 6 

ser man denna skillnad i ämnet engelska, men i årskurs 9 ser man en klar 

skillnad mellan provbetyg och ämnesbetyg i samtliga ämnen. Jämfört med de 

andra ämnena så står ämnet matematik ut vid undersökningen. I detta ämne är 

det vanligast för både pojkar och flickor att få ett högre ämnesbetyg än 

provbetyg, och endast en väldigt liten andel fick högre provbetyg än 

ämnesbetyg.  (Skolverket 2016:14) 

 

I en undersökning av Lindhal har man gjort en liknande undersökning, och 

jämfört skillnaden mellan provbetyg och slutbetyg för elever i årskurs 9, samt 
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undersökt skillnader mellan pojkar och flickor samt skillnader mellan svenska 

elever och elever med svenska som andraspråk. De ämnen som undersökt är 

svenska, engelska och matematik. I denna undersökning konstaterar man att 

flickor presterar bättre än pojkar i alla ämnen förutom matematik. Elever med 

svenska som andraspråk presterar dock sämre än svenska elever i samtliga 

ämnen. I denna undersökning presterade flickor i ämnet svenska överlag 

bättre än pojkar och både flickor och pojkar fick högre ämnesbetyg än 

provbetyg. I ämnet engelska presterade flickor bättre överlag än pojkar, men 

pojkar fick högre provbetyg än ämnesbetyg i ämnet. I ämnet matematik 

presterade flickor och pojkar lika bra på provbetyget, men flickor fick högre 

ämnesbetyg än provbetyg och därmed högre resultat i ämnet överlag. 

Gällande svenska elever och elever med svenska som andraspråk så presterade 

eleverna med svenska som andraspråk sämre i alla ämnen i jämförelse, 

däremot fick fler elever med svenska som andraspråk högre ämnesbetyg än 

provbetyg. Lindhal skriver att en förklaring till detta kan vara att lärare är mer 

generösa mot denna grupp av elever när det gäller den sammanfattande 

bedömningen, och ”bortser” ifrån att de presterat sämre på de nationella 

proven på grund av eventuella språkbarriärer. (Lindhal 2007) 

 

3.  Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka relationen mellan elevers 

ämnesbetyg och betygen på de nationella proven. I styrdokumenten framgår 

det tydligt att de nationella proven ska vara ett verktyg för läraren för att 

kartlägga elevernas kunskaper, och som stöd vid betygsättning. De nationella 

proven ska därmed inte utgöra hela elevens betyg, utan vara en vägvisare för 

läraren hur eleverna ligger till kunskapsmässigt. Enligt tidigare forskning får 

elever ofta samma betyg de olika ämnena som de får på de nationella proven, 

och det blir därför intressant att undersöka detta vidare och se om detta 

stämmer. I denna uppsats har sex olika klasser i årskurs 6 betyg i ämnet 

matematik, och resultatet de fick på de nationella proven i matematik 

undersökts och redovisas med diagram för att se huruvida tidigare forskning 

stämmer i just dessa sex olika klasser. Vidare har de sex olika lärarna från de 

sex olika klasserna intervjuats för att bredda undersökningen och försöka ge 

svar på hur lärarna ser på relationen mellan ämnesbetyg och provbetyg.  

 

Frågeställningarna jag utgår ifrån i denna studie är: 

-Hur ser relationen mellan ämnesbetyget i matematik och de nationella proven 

i matematik ut? 

- Om det finns skillnader mellan betygen, vad kan de tänkas bero på? 
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4. Metod 
 

I detta avsnitt kommer jag presentera hur denna undersökning gått till väga 

och hur jag kommit fram till resultatet. 

 

4.1 Undersökningsmetod  

 
Jag valde att undersöka sambanden mellan elevers resultat på de nationella 

proven i matematik med deras betyg i ämnet matematik. Som Eliasson skriver 

så passar sig kvantitativa metoder när man ska undersöka siffror och statistik, 

vilket denna undersökning skulle basera sig på. Eliasson beskriver också att 

kvantitativa metoder passar sig när det är en mindre grupp som ska 

undersökas. (Eliasson 2013:21) Därför valde jag att göra en kvantitativ 

statistikundersökning av resultaten från de nationella proven i matematik, och 

jämföra dem med elevernas betyg i ämnet matematik. Jag valde även att göra 

en kompletterande intervju med samtliga lärare för att få en djupare förståelse 

för hur lärarna ser på relationen mellan ämnesbetyg och provbetyg. Jag valde 

att använda mig av en kvalitativ metod som intervjuer för att jag ville ha en 

djupare förståelse för mitt undersökta område. Som Eliasson också nämner så 

passar kvalitativa metoder när man vill undersöka något djupare, eller för att 

bredda en kvantitativ undersökning. ( Eliasson 2013:27) 

 

4.2 Urval 

 
I denna studie har jag använt mig av insamlat material från sex olika lärare för 

att komma fram till mitt resultat. Jag har valt att fokusera på resultaten i ämnet 

matematik, både för att begränsa uppsatsen och inte undersöka samtliga 

ämnen man gör nationella prov i, men också för att Skolverket (2016) tar upp 

att matematik är ett ämne där de allra flesta elever får samma ämnesbetyg som 

provbetyg. Jag valde även att fokusera på resultaten endast i årskurs 6, på 

grund av att de nationella proven i årskurs 6 inte har genomförts så länge, och 

därför finns det mindre forskning kring denna årskurs. Det blir därför 

intressant att själv undersöka relationen mellan ämnesbetyg och betyg på de 

nationella proven i just denna årskurs.  

 

Det första jag gjorde var att ta kontakt med en rad olika skolor för att få 

tillgång till elevernas betyg, samt resultatet på de nationella proven i 

matematik. Denna uppsats skrevs vid en tid då de nationella proven i 
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matematik precis genomförts och många lärare hade därför inte hunnit rätta 

och betygsätta proven. Därmed var det få skolor av de jag först kontaktade 

som hade möjlighet att ge mig det material jag behövde. Därför vände jag mig 

till en rad andra skolor för att bredda min undersökning, både geografiskt, 

men också för att vara säker på att få tillräckligt med material. Efter att ha 

kontaktat 18 olika skolor i sex olika kommuner, fick jag tillslut material nog för 

att göra en jämförelse mellan ämnesbetyg och betyg på de nationella proven 

för sex olika klasser. De ämnesbetyg som undersökts är de ämnesbetyg 

eleverna fått på höstterminen i årskurs 6, och inte de slutbetyg de får på 

vårterminen i årskurs 6, då dessa betyg inte varit färdiga vid undersökningens 

genomförande.  

 

4.2.1 Informanter 

 

Som tidigare nämnt är det sex olika klasser som bidragit till resultatet i denna 

undersökning. Samtliga klasser går i årskurs 6. Två av klasserna kommer från 

samma kommun, och de resterande fyra kommer från olika. Totalt sett är det 

117 elevers betyg som undersökts, varav 71 är flickor och 46 är pojkar. Som 

tidigare nämnt deltog också sex lärare i undersökningen. Samtliga elever och 

lärare har naturligtvis anonyma och därför kommer varken skolornas namn, 

kommuner eller liknande finnas med i denna uppsats. 

 

4.3 Genomförande 

 

De sex olika klasser som valde att delta i undersökningen fick alla information 

om undersökningens utformning och jag informerade om vetenskapsrådets 

fyra olika etiska riktlinjer för undersökningar av detta slag. Dvs 

informationskravet, jag informerade samtliga deltagare om undersökningens 

syfte. Samtyckeskravet, samtliga lärare och elever fick själva välja om de ville 

medverka eller inte. Konfidentialitetskravet, inga personuppgifter eller 

personuppgifter blandades in i undersökningen. Nyttjandekravet, uppgifterna 

jag tilldelats för undersökningen har endast använts för denna undersökning 

och inte i några andra sammanhang. (Vetenskapsrådet 2008) 

 

När jag informerat samtliga deltagare och fått ett godkännande av alla parter 

började jag samla in material. Jag sammanställde materialet först klass för klass 

och sedan elev för elev för att se den exakta skillnaden mellan elevens 

ämnesbetyg och provbetyg. Målet var att se om eleverna får samma betyg i 

ämnet matematik som de får på de nationella proven i matematik, eller om 

man av någon anledning höjer eller sänker sitt ämnesbetyg i jämförelse med 
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proven. Därefter undersökte jag könsaspekten, för att även kunna se om det 

finns några skillnader mellan hurvida flickors eventuella höjning eller 

sänkning skiljer sig från pojkarnas. Under denna process gjorde jag 

procentuella uträkning från varje klass, hur många som fått samma 

ämnesbetyg som provbetyg, samt hur många som fått lägre eller högre 

ämnesbetyg. Därefter sammanställde jag skillnaderna mellan samtliga flickor 

och pojkars betyg i ämnet och på proven och gjorde en procentuell uträkning 

över den totala skillnaden för pojkar och flickor i samtliga klasser. 

Anledningen till att jag inte gjorde enskilda klassjämförelser mellan pojkar och 

flickor utan gjorde en uträkning på samtliga pojkar och flickor var både för att 

begränsa min undersökning, men också för att vissa klasser hade väldigt få 

elever av det ena eller det andra könet och därför skulle en tabell per klass i 

detta syfte bli svår att göra. Jag har presenterat sammanställningen av 

materialet och de procentuella uträckningarna i stapeldiagram som 

presenteras i resultat-delen. För ytterligare utvidga min undersökning har jag 

gjort korta intervjuer med samtliga sex matematiklärare i de sex olika 

klasserna, där utgick jag ifrån tre frågor för att komplettera min undersökning, 

och visa lärarens syn på relationen mellan ämnesbetyg och provbetyg. Jag 

valde att begränsa mig till tre frågor för att denna del inte skulle bli för bred. 

De frågor jag utgick ifrån var: 

 

1. Anser du att eleverna får möjlighet att visa sina kunskaper lika bra på de 

nationella proven som i den vardagliga undervisningen? 

 

2. Om en elevs ämnesbetyg och provbetyg skiljer sig, vad upplever du att detta 

beror på? 

 

3. Hur mycket väger de nationella proven in i din betygsättning för hela 

ämnet?  

 

Intervjuerna var enskilda då de delaktiga lärarna bor i olika kommuner och 

hade inte möjlighet till en gruppintervju. Vid intervjutillfället ställde jag en 

fråga i taget som den intervjuade fick svara på. Jag använde mig av 

anteckningar för att dokumentera och den intervjuade läraren fick i slutet läsa 

genom mina anteckningar för att undvika missförstånd och felcitat. Samtliga 

sex lärare intervjuades och resultaten av intervjuerna presenteras nedan i 

resultat-delen.  
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4.4 Validitet och reliabilitet 

För att en studie/ undersökning som denna ska kunna vara tillförlitlig måste 

man ta hänsyn till dess validitet och reliabilitet. Med validitet menar man 

giltigheten, alltså om man undersökt det man avsett att undersöka. Med 

reliabilitet menar man tillförlitlighet, alltså kvalitén på själva studien (Stukat 

2005:125). En del av reliabiliteten man måste ta hänsyn till är objektiviteten och 

subjektiviteten. Även man om strävar efter objektivitet när man gör en studie 

så är det svårt att bortse ifrån att man utgår ifrån sina egna empiriska tankar 

om vad man ser och hör och hur man tolkar detta. Man kan inte eliminera det 

subjektiva när man utgår ifrån vad ett subjekt ser och hör. (Brinkkjaer & Hoyen 

2013:12). I denna undersökning har jag själv inte gjort några observationer utan 

utgår ifrån lärarnas material som de gett mig. Därför handlar denna 

undersöknings validitet mycket hur jag behandlar materialet som jag fått, 

medan reliabiliteten handlar snarare om lärarnas objektivitet när de bestämt 

betygen som jag undersöker.  

 

 

5. Resultat 

 

I detta avsnitt kommer jag presentera resultatet från undersökningen. Först 

kommer ett diagram för varje klass presenteras. I diagrammen ser man den 

procentuella fördelningen mellan elever som fick samma ämnesbetyg som 

provbetyg, samt procenten som fick lägre eller högre ämnesbetyg än 

provbetyg. Därefter kommer ett diagram över samtliga pojkar och flickors 

skillnader mellan provbetyg och ämnesbetyg.  

  
 
Tabell 1, Klass 1 
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I den första klassen ser vi att 78 % av alla elever har fått samma ämnesbetyg 

som provbetyg. En absolut majoritet har alltså samma ämnesbetyg som de fick 

på de nationella proven. Endast 4 % av eleverna i denna klass fick lägre 

ämnesbetyg än provbetyg, medan 18 % fick ett högre ämnesbetyg än betyg på 

de nationella proven. 

  
 
Tabell 2 Skola/Klass 2 
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I den andra klassen har endast 50 % fått samma fått samma ämnesbetyg som 

provbetyg. En lägre siffra än de 78 % som fick samma ämnesbetyg som 

provbetyg i den tidigare tabellen. I denna klass har även 22 % av eleverna fått 

ett lägre ämnesbetyg än betyget de fick på de nationella proven och 28 % av 

eleverna fick ett högre betyg i ämnet matematik än på de nationella proven i 

matematik. 

 
Tabell 3 Skola/Klass 3 



  

 

15 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0% 67% 33%

Lägre

Samma

Högre

  
I den tredje klassen ser vi att hela 67 % av eleverna har fått samma ämnesbetyg 

som provbetyg i ämnet matematik. Dock var det 0 % av eleverna som fick ett 

lägre betyg i ämnet matematik än på de nationella proven i matematik. 33 % av 

eleverna fick i denna klass ett högre ämnesbetyg än provbetyg. 

 

 

 

Tabell 4, Klass 4 
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I den fjärde tabellen kan vi återigen se att majoriteten av eleverna fick samma 

ämnesbetyg som provbetyg, 78 %. 17 % av eleverna i denna klass fick ett lägre 

ämnesbetyg än provbetyg, och 11 % av eleverna fick ett högre ämnesbetyg än 

provbetyg. 
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Tabell 5, Klass 5  
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I den femte tabellen fick en absolut majoritet av eleverna samma betyg ämnet 

matematik som på de nationella proven i matematik, hela 91 %. 9 % av 

eleverna fick ett lägre ämnesbetyg än provbetyg. Dock var det inga elever, 

alltså 0 % som fick ett högre ämnesbetyg än provbetyg.  

 
 
 
Tabell 6, Klass 6  
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I den sjätte tabellen kan vi avläsa att nästan hälften av eleverna fick samma 

ämnesbetyg i matematik som betyg på de nationella proven i matematik, 42 %. 

Däremot var det ingen av eleverna, d.v.s. 0 % som fick ett lägre ämnesbetyg än 
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provbetyg. Vi kan även se att i denna klass så har hela 58 % fått ett högre 

ämnesbetyg än provbetyg.  

 
Tabell 7, sammanställda resultat från samtliga sex klasser 
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I tabell 7 ser vi en sammanställning av resultaten från samtliga sex klasser som 

undersökts. I denna tabell kan vi se att 67 % av de 117 eleverna fick samma 

ämnesbetyg som provbetyg. Endast 8 % av eleverna fick ett lägre ämnesbetyg 

än provbetyg och en fjärdedel, dvs 25 % av samtliga elever fick ett högre 

ämnesbetyg än provbetyg.  

 
 
Tabell 8, sammanställning av flickor och pojkars resultat. 
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I den åttonde tabellen ser vi skillnader mellan flickornas och pojkarnas 

resultat. Vi kan se att 68 % av alla flickor fick samma ämnesbetyg som 

provbetyg. Endast 4 % av flickorna fick ett lägre ämnesbetyg än provbetyg och 
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28 % av flickorna fick ett högre ämnesbetyg än provbetyg. Vi ser liknande 

siffror bland pojkarna, där 65 % fick samma ämnesbetyg som provbetyg. 15 % 

av pojkarna fick ett lägre ämnesbetyg än provbetyg och 20 % fick ett högre 

ämnesbetyg än provbetyg.  

 

5.1 Resultat av intervjuer 

 
I denna del presenteras resultatet av intervjuerna med de olika lärarna. Här vill 
poängteras att lärare 1-6 är samma lärare som undervisat respektive klasser 1-
6. Lärare 1 är därmed lärare för den ovan presenterade Klass 1 osv. 
 
Fråga 1: Anser du att eleverna får möjlighet att visa sina kunskaper lika bra 

på de nationella proven som i den vardagliga undervisningen? 

 

Lärare 1, 2 och 5 svarade bestämt nej på denna fråga. Lärare 1 menade på att 

det är helt omöjligt att jämföra ett års undervisning med ett prov. Lärare 2 lade 

till kommentaren ”Har man en dålig dag, eller inte är någon som gillar prov så 

är eleven körd om jag som lärare endast ska se till de nationella proven”.  

 

Lärare 3 menade på att elever får god möjlighet att uttrycka sina kunskaper, 

men att det inte passar alla att sitta still under lång tid och bara räkna på ett 

papper. Lärare 3 menade fortsättningsvis att den vardagliga undervisningen 

ger så många fler möjligheter att visa kunskap, exempelvis muntligt eller på 

mer kreativa sätt. Lärare 3 ”De elever som är mer kreativt lagda och som lär 

mer taktilt eller auditivt gör ju såklart bättre ifrån sig i en sådan 

undervisningssituation än på de nationella proven.  

 

Lärare 4 och 6 menade båda att de nationella proven var ett mycket bra 

verktyg för att se vilka kunskaper eleverna besitter och de upplevde att proven 

visade exakt vilken kunskap som befästs av den vardagliga undervisningen. 

De menade båda att det visar dem själva som lärare om de missat att jobba 

med något område, eller om något område behöver befästas mer. Lärare 6 

menade vidare att alla kan ha en dålig dag, men i överlag stämmer resultaten 

väldigt bra överens med den generella uppfattningen hen har om sina elevers 

kunskaper. Lärare 6 svarade också ”Detta år visste jag att jag inte jobbat 

tillräckligt med decimaltal, och det märktes också på provet. Provet blir som en 

spegel av min egen undervisning”.  

 

Fråga 2: Om en elevs ämnesbetyg och provbetyg skiljer sig, vad upplever du 

att detta beror på? 
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Lärare 1 svarade att hen upplevde att elevernas betyg på de nationella proven 

ofta överensstämde med deras ämnesbetyg, men också att de elever som har 

svårt att koncentrera sig och har svårigheter av olika slag missgynnas och får 

ofta ett mycket lägre provbetyg än ämnesbetyg.  

 

Lärare 2 och 5 pratade också om att skillnaden beror mycket på att prov inte 

passar alla elever. Vidare talade de båda också om hur de upplever att proven 

gynnar de högpresterande eleverna. Lärare 2 sa att hen upplever att de gånger 

hen har haft klasser där många elever är högpresterande och studieinriktade så 

blir elevernas betyg gynnade av de nationella proven, för där presterar dem 

bättre. Men att i klasser där det finns fler lågpresterande så blir resultatet 

annorlunda. Lärare 2: ” Duktiga elever gör bra ifrån sig och får bra betyg, 

lågpresterande klarar inte av situationen med själva provet, och gör därför 

sämre ifrån sig. Jag upplever att det helt beror på klassuppsättningen”.  

 

Lärare 3:”Jag tror det beror på lärstil och dagsform. Alla är inte bäst på prov, 

medan somliga älskar det. Vissa kan inte hantera stress och då går det också 

såklart mindre bra i en stressad situation som jag tror många elever upplever 

att de nationella proven är. Jag tror också att det beror på hur väl jag som 

lärare förberett eleverna på provet. Har jag pressat och stressat går det inte så 

bra för alla, men samtidigt så går det inte heller så bra om jag avdramatiserar 

för mycket, då många inte tar provet på lika stort allvar då.” 

 

Lärare 4 och 5 upplevde att det skiljde sig från år till år och elev till elev hur 

resultaten blev. De menade att resultaten ofta blir lägre om man har en klass 

med spridda kunskaper, dvs. där elever presterar väldigt olika, för då blir den 

vardagliga undervisningen mer ”strulig”. De menade att om man har en mer 

”jämn” klass blir det lättare att undervisa alla elever. Lärare 5: ”Jag tror att det 

är de svagare eleverna som får lida, har dem svårt att hantera den vanliga 

undervisningen så blir de nationella provens resultat knappast en höjdare 

heller.”  

 

Lärare 6 hade däremot en annan uppfattning om varför betygen skiljer sig åt. 

Hen menade på att det är lärarens ansvar att förbereda eleverna på de 

nationella proven med en undervisning som gör att en elev klarar proven bra. 

Om en elev då presterar dåligt på provet så menar Lärare 6 har man som lärare 

har misslyckats med att ge eleverna det dem behöver för att klara ett prov.  

 

Fråga 3: Hur mycket väger de nationella proven in i din betygsättning för 

hela ämnet? 
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På denna fråga menade samtliga lärare att det är beroende på situationen. 

Lärare 1 menade att oavsett hur bra eller dåligt provet gick, så är det den 

vardagliga undervisningen som gett mest underlag, och därför borde den 

utgöra majoriteten av en lärares bedömning. Lärare 2 och 5 svarade liknande 

som Lärare 1, men båda menade också att man känner sina elever bäst själv, 

och har det gått dåligt på provet finns det oftast en anledning till detta och det 

måste man ta hänsyn till.  

 

Lärare 2: ”Om en elev är jättestressad, inte sovit, inte ätit frukost eller liknande 

så tycker jag att det är orättvist att jag ska sänka elevens betyg på grund av 

detta”.  

 

Lärare 3 menade att man måste vara lite ”förlåtande” som lärare och se till hela 

situationen. Somliga elever klarar inte av själva provsituationen, medan andra 

får glänsa i just den situationen. Hen menar att man måste ta alla faktorer till 

hänsyn.  

 

Lärare 4 och 5 sa båda att de försöker tänka att proven kan ses som mellan 10-

20 % av hela ämnesbetyget, men att det också är situationsberoende. Lärare 5: 

”Jag höjer hellre än sänker just när de gäller de nationella proven. Det är en bra 

kartläggning för mig som lärare om hur eleverna ligger till, men jag känner 

mina elever och vet jag att de kan prestera bättre än de visat på proven så låter 

jag inte de nationella proven sänka någons betyg.” 

 

Lärare 6 menade att hen inte låter de nationella proven spela in i betyget alls 

på ett sätt. Hen använder det endast som ett verktyg för att kartlägga 

kunskaper, och se vad som behöver jobbas mer med innan eleverna börjar i 

nästa årskurs. Lärare 6: ”Jag anser faktiskt att de nationella proven endast är en 

vägvisare, och då resultaten ofta överensstämmer med elevernas ämnesbetyg 

så visar det mig kvalitén på min undervisning. Det som missats på proven får 

vi helt enkelt jobba mer med sedan och sedan göra nya ”koller” för att se om 

eleverna nått alla mål”.  

 

Sammanfattningsvis ser vi att det finns olika uppfattningar bland lärarna. På 

fråga 1 var tre av lärarna relativt överens om att de nationella proven inte ger 

ett utrymme för eleverna att helt uttrycka sina kunskaper. Samtidigt uttryckte 

de andra tre lärarna att de kände att proven gav goda möjligheter till att 

uttrycka kunskaper. Gällande fråga 2 uttryckte fem av lärarna att skillnaderna 

mellan prov- och ämnesbetyg ofta berodde på elever som inte passade i just 

provsituationen, lågpresterande elever eller gruppens sammansättning. Lärare 

6 hade dock uppfattningen att det var lärarens ansvar att eleverna som skulle 
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få jämna resultat och lyckas bra på provet. Fråga 3 visade att samtliga lärare 

ansåg att det var situationsberoende hur mycket resultatet på de nationella 

proven vägde in i ämnesbetyget. Några lärare menade också att det ofta fanns 

en orsak om en elev misslyckats på provet och att de då bortsåg en del från 

provet i betygssättningen.  

 

6. Diskussion  

 

Här nedan kommer jag att diskutera resultatet av den gjorda undersökningen. 

Jag kommer först att tala om validiteten och reliabiliteten av undersökningen, 

med hänvisning till metodkapitlet, där jag tog upp vad validitet och reliabilitet 

innebär. Jag kommer sedan diskutera resultaten av undersökningen mot 

bakgrund av den tidigare gjorda forskningen som presenterades i 

bakgrundskapitlet. Till sist ger jag förslag på fortsatt forskning inom det 

undersökta området, då denna undersökning endast visar resultatet av en liten 

del av alla de svenska skolor och elever som finns. 

 

6.1 Metoddiskussion 

 

Som tidigare nämnt i metodkapitlet handlar validitet om huruvida man 

undersökt det man ämnet att undersöka, och reliabilitet handlar om 

tillförlitligheten på undersökningen och resultatet av denna. Mitt mål med 

denna undersökning var att undersöka sambandet mellan elever i årskurs 6 

ämnesbetyg i matematik och elevernas betyg på de nationella proven i 

matematik. Jag anser att denna undersökning har god validitet för att 

resultatet jag presenterar är just det som jag ämnade att undersöka. 

Reliabiliteten av undersökningen anser jag svårare att fastställa. Dels har jag 

undersökt betyg, och dessa betyg har inte jag själv satt, utan mitt resultat 

baserar sig på betyg som lärarna gett sina elever. Därför går det att ifrågasätta 

reliabiliteten av undersökningen till viss del. Vi vet i denna undersökning 

ingenting om omständigheterna kring dessa betyg, och varför vissa lärare gett 

elever ett högre eller lägre ämnesbetyg än provbetyg. Om man bortser ifrån 

omständigheterna kring betygen så anser jag att undersökningen har god 

reliabilitet. Eftersom jag endast samlat in material om betyg och sammanställt 

dessa i tabeller har inga fria tolkningar eller subjektivitet förekommit utan jag 

har helt kunnat sammanställa och jämföra elevers betyg utifrån siffror och 

bokstäver och därför kunnat vara helt objektiv. Gällande intervjuerna ger de 

också en god validitet då de handlar om det undersökta ämnet. Dock är det jag 

som subjektiv person som både ställt frågorna och antecknat svaren vilket kan 
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påverka reliabiliteten. Jag har dock inte gjort några egna tolkningar utan låtit 

samtliga lärare läsa igenom mina anteckningar och godkänna dem för att öka 

reliabiliteten av just detta. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

 
I bakgrunden presenterar jag skolverkets syn på sambandet mellan de 

nationella proven och ämnesbetyg. Detta visar att syftet med de nationella 

proven är att vägleda läraren vid betygsättning. De nationella proven ska alltså 

inte hela utgöra en elevs ämnesbetyg, utan fungera som ett verktyg vid 

betygsättning för att kartlägga elevers kunskaper. I kapitlet om tidigare 

forskning visar forskning gjord av skolverket att just ämnet matematik är ett 

ämnes där majoriteten av eleverna får samma ämnesbetyg som betyg på de 

nationella proven i matematik. Varför detta förkommer i ämnet matematik är 

oklart enligt dessa undersökningar. I ämnet svenska visar skolverket att detta 

ämne ger ungefär samma resultat som inom matematik, där majoriteten får 

samma ämnesbetyg som provbetyg, dock skiljer sig detta från ämnet engelska. 

Där får betydligt fler elever ett bättre provbetyg än ämnesbetyg. Vad detta 

beror på finns heller ingen förklaring till. Vi kan bara fundera på om det beror 

på ämnenas olika upplägg. Kanske kan en förklaring vara att matematik är 

mer liknande både i klassrummet och på proven, medan 

engelskundervisningen skiljer sig mer mellan klassrummen och på proven. 

Exempelvis kan man tänka sig att i engelskundervisning så spenderar man 

mycket tid med att prata engelska, man gör gruppuppgifter och man varierar 

undervisningen, medan proven handlar om att eleverna ska prestera på 

papper. I matematikundervisningen räknar man ofta i böcker och papper och 

undervisningen kan därför likna uppbyggnaden av de nationella proven mer 

och gör därför att resultaten blir mer lika. Grevholm (2012) tar upp att just 

matematik undervisningen i matematik ofta innefattar prov, diagnoser och 

skriftliga uppgifter, vilket också de nationella provens uppbyggnad då liknar.  

 

I denna undersökning ser vi att variationen mellan klasserna är relativt stora. 

Om man tittar på exempelvis tabell fem och sex så kan vi avläsa att i den femte 

klassen fick 91 % av eleverna samma ämnesbetyg som provbetyg, men i klass 

sex fick endast 42 % av eleverna samma ämnesbetyg som provbetyg. Detta är 

en relativt stor skillnad klasserna emellan. Återigen vet vi inte vad denna 

skillnad beror på. Vi kan spekulera i om det beror på lärarnas undervisning 

som gör att vissa presterar likadant på provet som i ämnet, eller om det beror 

på andra omständigheter i just dessa klasser. Skolverkets undersökning från 

2015 visar att 73 % av alla elever fick samma ämnesbetyg som provbetyg. Vi 

kan se att dessa siffror stämmer överens med en viss del av resultaten i denna 
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undersökning. Klass 1,3 och 4 fick liknande resultat som skolverket 

presenterar, dock visar klass 2, 5 och 6 andra siffror, där många elever inte fick 

samma ämnesbetyg som provbetyg. I sammanställningen av samtliga klasser 

ser vi dock att när vi räknar ihop resultaten ifrån alla klasser ser vi att 67 % har 

fått samma ämnesbetyg som provbetyg, vilket stämmer relativt bra med 

skolverkets undersökning som 73 % som motsvarande siffra. Enligt 

skolverkets undersökning fick 7 % ett lägre ämnesbetyg än prov betyg, och 20 

% fick ett högre ämnesbetyg än provbetyg. I denna undersökning ser vi att 

dessa siffror endast liknar en klass resultat från denna undersökning. Klass 1 

fick 4 % ett lägre ämnesbetyg än provbetyg och 20 % fick ett högre. I de andra 

klasserna ser vi en större variation bland resultaten. I klass 2 ser vi att nästan 

lika stor andel elever som fick ett lägre ämnesbetyg, fick ett högre ämnesbetyg. 

I klass 3 däremot ser vi att ingen elev fick ett lägre ämnesbetyg men hela 33 % 

fick ett högre ämnesbetyg. I klass 4 ser vi att en större andel elever fått ett lägre 

ämnesbetyg än de som fått ett högre, 17 % motsvarande 11 %. Även i klass 5 är 

det fler elever som fått ett lägre ämnesbetyg än provbetyg, 9 %. I klass 6 ser vi 

helt omvända siffror. Där har ingen elev fått ett lägre ämnesbetyg än 

provbetyg, däremot har 58 % av eleverna fått ett högre ämnesbetyg. När man 

tittar på sammanställningen av samtliga klasser ser vi som sagt siffror som 

stämmer mer överens med skolverkets undersökning.  

 

I tabell 8 presenteras skillnaderna mellan pojkar och flickor. Både skolverkets 

undersökning och undersökningen gjord av Lindhal (2007) visar att flickor 

generellt får ett högre betyg i ämnet och ett lägre betyg på provet, medan för 

pojkar ser det omvänt ut. De presterar generellt bättre på proven och får ett 

lägre ämnesbetyg. I denna sammanställning av alla pojkar och flickor i tabell 8 

ser vi att både pojkar och flickor har liknande resultat gällande om de får 

samma ämnesbetyg som provbetyg. Av flickorna fick totalt 68 % samma betyg, 

och pojkarnas motsvarande siffra var 65 %. Däremot ser vi att endast 4 % av 

flickorna fick ett lägre ämnesbetyg än provbetyg, medan den motsvarande 

siffran för pojkarna var 15 %. Gällande antalet som fick ett högre ämnesbetyg 

än provbetyg ser vi också en skillnad. 28 % av flickorna fick ett högre 

ämnesbetyg än provbetyg, och pojkarnas motsvarande siffra var 20 %. Vi ser 

då att dessa resultat till viss del stämmer överens med den tidigare 

forskningen. Både flickorna och pojkarna fick i hög grad samma ämnesbetyg 

som provbetyg. Vi ser också att denna undersökning visar att fler flickor än 

pojkar fick ett högre ämnesbetyg än pojkarna och att pojkarna fick i större grad 

ett högre provbetyg än ämnesbetyg.  

 

Tyvärr finns ingen forskning om varför dessa skillnader uppstår, varken 

gällande varför elever oftare får ett högre ämnesbetyg än provbetyg eller 



  

 

24 
 

varför det finns sådana skillnader mellan könen. Vi kan endast spekulera i 

olika teorier kring detta. Som tidigare nämnt kan jag tänka mig att just 

gällande ämnet matematik finns en mindre skillnad i resultaten mellan ämnet 

och de nationella proven just för att undervisningen i matematik på ett sätt 

liknar de nationella provens uppbyggnad medan andra ämnen som svenska 

och engelska kan ha större variation i undervisningen och därför blir 

skillnaden mellan undervisningen och proven större. Gällande varför fler 

elever får ett högre ämnesbetyg än provbetyg, och därmed alltså har 

presenterat bättre i den generella undervisningen än på de nationella proven 

skulle förklaringen kunna bero på själva situationen. Under ett läsår har 

eleverna många olika tillfällen att visa sina kunskaper, men under de 

nationella proven har man endast en, tidsbestämd chans att visa sina 

kunskaper. Som tidigare nämnt, detta är endast spekulationer, men de 

nationella proven ger endast elever chans att uttrycka sina kunskaper under 

några få tillfällen (de olika delproven) varav endast ett är muntligt och resten 

är skriftliga. Man kan tänka sig att för de elever som är vana att jobba med 

matematik på ett annat sätt, t.ex. genom gruppövningar eller muntligt så blir 

den övervägande skriftliga delen ett problem.  

 

Sammanfattningsvis ser vi att de sammanställda resultaten för de olika 

klasserna i denna undersökning liknar skolverkets och den tidigare gjorda 

forskningens resultat. Det vi inte ser i denna undersökning är 

omständigheterna kring de individuella elevernas betyg, varken i ämnet eller 

på de nationella proven. Vi får inte heller någon förklaring till varför resultaten 

skiftar mellan de olika klasserna, det ända vi kan konstatera är att 

sammanfattningsvis ser vi att en majoritet av eleverna ur denna undersökning 

får samma ämnesbetyg i matematik som provbetyg, en mindre del får ett lägre 

ämnesbetyg och en lite större del får ett högre ämnesbetyg.  

 
Vidare kan man analysera detta resultat i jämförelse med de undervisande 

lärarnas synsätt på relationen mellan ämnesbetyg och provbetyg. Syftet med 

att intervjua lärare i denna studie var att bredda undersökningen samt att få en 

förståelse för hur lärare ser på relationen mellan provbetyg och ämnesbetyg. 

Genom samtal med lärare var förhoppningen också att få en förståelse för hur 

lärarna upplever skillnader mellan provbetyg och ämnesbetyg och vad det 

beror på.  

 
Fråga 1: Anser du att eleverna får möjlighet att visa sina kunskaper lika bra 

på de nationella proven som i den vardagliga undervisningen? 

 

Den första frågan på intervjun handlade om huruvida lärarna upplever att 

elever får möjlighet att uttrycka sina kunskaper lika bra på de nationella 
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proven som i den vanliga undervisningen. Tre av sex lärare svarade bestämt 

nej på denna fråga med motiveringen att man inte kan jämföra ett års 

undervisning med ett prov, och att en elev kan ha en dålig dag och därför 

prestera sämre på provet. Lärare 3 ansåg att eleverna får god möjlighet att 

uttrycka sina kunskaper på de nationella proven och Lärare 4 och 6 menade att 

de nationella proven visar helt klart vilka kunskaper som finns hos eleverna 

utifrån vad som undervisats i den vardagliga undervisningen. Vi kan här se att 

det finns olika uppfattningar om hur lärarna uppfattar kunskapen som visas 

på de nationella proven. Somliga av lärarna menade att proven inte gick att 

jämföra med den vardagliga undervisningen medan andra menade att proven 

helt klart visar elevernas kunskaper.  

 

Man kan avläsa ur resultatet att lärarna har en del skilda åsikter om huruvida 

eleverna får möjlighet att uttrycka sina kunskaper lika bra på de nationella 

proven som i den vardagliga undervisningen. En intressant aspekt är att tre av 

lärarna svarar nej på denna fråga, medan de andra tre lärarna ändå ser att 

eleverna får möjlighet att uttrycka sina kunskaper på de nationella proven. De 

första tre lärarna menar att det inte går att jämföra den vardagliga 

undervisningen med att prov, medan de andra anser att de direkt kan utse från 

provet vad som inte befästs tillräckligt under den vardagliga undervisningen, 

eller om de missat något område.  

 
Fråga 2: Om en elevs ämnesbetyg och provbetyg skiljer sig, vad upplever du 

att detta beror på? 

 
Den andra frågan som ställdes till lärarna var om vad de ansåg att skillnader 

mellan provbetyg och ämnesbetyg beror på. På denna fråga tog många av 

lärarna upp att de upplevde att somliga elever inte ”passade” i 

provsituationen och därmed inte presterade lika bra som i den vardagliga 

undervisningen. Exempelvis när det gällde elever med svårigheter av olika 

slag. Många av lärarna tog upp att de elever som anses lågpresterande 

missgynnades av provet och presterade då sämre på provet än i den generella 

undervisningen och att de högpresterande eleverna lyckas bättre på provet. 

Lärare 4 och 5 menade också att det kan bero på hela klassuppsättningen, då 

klassuppsättningen är grunden för hur en lärare bygger sin undervisning. De 

menar att om man har en klass där eleverna presterar mer ”jämnt” så får 

lärarna lättare att planera sin undervisning medan om man har en mer 

”ojämn” klass kan undervisningen påverkas vilket i längden påverkar 

elevernas resultat både i undervisningen och på de nationella proven. Lärare 6 

nämnde ingenting om klassuppsättning eller liknande i denna fråga, utan 

menade på att det är lärarens ansvar att genom undervisningen förbereda 

eleverna så de kan prestera bra på de nationella proven. Med andra ord kan 
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man då tänka att om läraren lyckats bra med sin undervisning så presterar 

eleverna jämnt, men om en lärare inte lyckats med den vardagliga 

undervisningen blir skillnaderna mellan provbetyg och ämnesbetyg större.  

 

Av detta kan vi dra slutsatsen att lärarna har olika uppfattningar om vad 

skillnaderna mellan betygen beror på. Lärarna upplevde skillnadernas orsaker 

helt olika, där vissa menade att själva provsituationen var problemet, att vissa 

elever inte kan prestera lika bra på prov som i den generella undervisningen 

och att lärarens egen undervisning kan ligga till grund för skillnaderna. En 

intressant parallell blir hur några av lärarna talar om eleverna som orsak till att 

det blir skillnader mellan betygen. De menar att vissa elever inte klarar 

provsituationer eller att lågpresterande elever ofta inte lyckas på proven. 

Lärare 6 menade dock att det var lärarens ansvar att lyckas. Det finns således 

olika åsikter bland lärarna om det är elevernas eller lärarens ansvar att 

eleverna lyckas bra på de nationella proven och får ett jämnt ämnesbetyg och 

provbetyg.  

 

Fråga 3: Hur mycket väger de nationella proven in i din betygsättning för 

hela ämnet? 

 

Fråga nummer tre handlade om hur stor vikt lärarna gav resultaten på de 

nationella proven för elevernas slutbetyg i ämnet. Även här gav lärarna 

skiftade svar. Samtliga lärare var överens om att det var situationsberoende på 

hur mycket resultatet på de nationella proven spelade in. Två av lärarna 

nämnde också att de tenderar att vara ”förlåtande” gällande de nationella 

proven, då det kan ha en orsak till att eleven inte presterar bra, och att de 

hellre höjer än sänker ett betyg. Lärare 6 nämnde också att hen inte lät provet 

spela in i betyget alls utan valde att mer se provet som en vägvisare över vilka 

kunskaper som behövde befästas mer och vilka områden som behövdes 

arbetas mer med. Av detta kan vi dra slutsatsen att dessa sex lärare inte 

använde de nationella proven för att det skulle utgöra en elevs hela 

ämnesbetyg, utan att de tar hänsyn till hela undervisningssituationen. 

Skolverket (2016) tar upp att de nationella proven ska ses som ett verktyg och 

inte utgöra en elevs hela betyg, vilket dessa lärare också menade i denna 

intervju.  

 

En intressant faktor här är att Lärare 6 menar att hen inte alls låter betyget på 

de nationella proven spela in i betygsättningen av ämnesbetyget och att hen 

upplever att resultaten på proven ofta överensstämmer med elevernas 

ämnesbetyg. Om man ser till resultatet av Klass 6, där lärare 6 undervisar så 

ser vi att 42 % av eleverna fick samma ämnesbetyg som provbetyg, men hela 
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58 % hade ett högre ämnesbetyg än provbetyg och har därmed fått ett lägre 

betyg på de nationella proven än vad läraren angett som ämnesbetyg. 

Samtidigt har Lärare 5 angivit att hen inte tycker att eleverna får uttrycka alla 

sina kunskaper på de nationella proven och menar även att proven inte passar 

alla elever och det kan därför bli svårt för eleverna att uttrycka alla kunskaper 

de besitter under ett prov. Ser man till Klass 5 resultat, där Lärare 5 undervisar 

ser man att en stor majoritet faktiskt har fått samma ämnesbetyg som 

provbetyg (91 %).  

 

Av detta resultat verkar det inte finnas ett klart svar på varför elevernas 

ämnesbetyg och provbetyg skiljer sig. Alla lärare hade olika uppfattningar 

gällande hela situationen kring de nationella proven och betyg. Eftersom 

lärarna gav flera olika svar kan vi tänka att relationen mellan betygen är 

komplex och kanske inte har en helt enkel förklaring utan att det beror på en 

rad olika faktorer som gör att många elever får samma provbetyg som 

ämnesbetyg, medan andra presterar bättre eller sämre på de nationella proven 

än i den generella undervisningen.   

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

 
Skolverket utför undersökningar varje år för att jämföra resultaten i de olika 

ämnena med resultaten på de nationella proven som utförs. Detta anser jag är 

till stor fördel, då det är av vikt både på nationell nivå, men även för en 

arbetande lärare att se huruvida ämnena och de nationella proven samspelar. 

Som skolverket nämner ska de nationella proven endast vara ett verktyg för 

elevernas slutbetyg. En intressant aspekt att fortsätta undersöka skulle då vara 

varför det uppstår skillnader mellan betygen. Som de intervjuade lärarna 

nämner finns en rad olika faktorer som de upplever är orsaken till 

skillnaderna. Men hur kommer det sig att då vissa elever presterar bra i ämnet 

matematik, men presterar sämre på de nationella proven och vise versa? Finns 

det förbättringar man kan göra i undervisningen, eller förbättringar man kan 

göra på de nationella proven för att eleverna ska få chans att prestera sitt bästa 

i både ämnet och på proven? En annan aspekt jag anser man borde forska mer 

om är just könsaspekten. Varför presterar pojkar och flickor olika i ämnet och 

på proven? Och hur gör man för att minska dessa ”glapp” så att samtliga 

elever, oavsett kön får en rättvis chans att visa sina kunskaper? Vidare skulle 

det även vara intressant att undersöka de betyg de undersöka eleverna fick 

som slutbetyg i årskurs 6. För att på så sätt jämföra betygen eleverna fått i 

ämnesbetyg på höstterminen och se om de nationella proven kan ha haft 

någon betydelse för slutbetygen eleverna får på vårterminen.  
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