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Abstract 

In this paper I describe eight students’ opinions and feelings towards 
level-marking of tasks in mathematics textbooks and on tests. The way 
the level-markings are used by the students to achieve the grades' cri-
terias are investigated as well as how their motivation is affected by 
these level-markings.  

It was discovered in focused interviews that the students use the 
level-markings as a way of concretely visualize the grades’ criteria and 
as a guide when choosing tasks to work with. The students express how 
they get an immediate feedback of how they are performing compared 
to their goals but also that the markings contribute to a decrease in 
work effort. 

While discussing motivation it was discovered that students 
choose tasks from the level they earlier performed on. It is mostly the 
students’ endurance working with these tasks that is damaged by the 
level markings. Many of them focus primarily on the markings and 
make assumptions about their own forthcoming performance.  
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Sammanfattning 

I detta arbete kartläggs åtta elevers åsikter och känslor om nivåmarke-
ring av matematikuppgifter i läroböcker och på prov. Främst under-
söks hur nivåmarkeringarna används av eleverna för att uppnå kun-
skapskraven samt hur de samspelar med elevernas motivation. 

I fokuserade intervjuer framkom att eleverna använder nivåmar-
keringen som en direkt konkretisering av kunskapskraven och som 
guide i valet av arbetsuppgifter. De upplever att de får en omgående 
återkoppling av de mål de satt upp för sig själva men att nivåmarke-
ringen samtidigt bidrar till en begränsning av arbetsinsatsen. 

Vad gäller elevernas motivation upptäcktes att eleverna väljer 
uppgifter att arbeta med från den nivån de tidigare presterat på. Främst 
är det elevernas uthållighet i arbetet som skadas av nivåmarkeringen. 
Eleverna fokuserar många gånger på markeringen först och gör förut-
sägningar om sin egen stundande insats.  
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Förord 

Jag vill rikta ett stort tack till de elever jag haft äran att intervjua i stu-
dien. Utan ert sätt att beskriva era tankar hade detta arbete inte varit 
möjligt. Vidare vill jag rikta ett stort tack till lärarna på den skola jag 
gjort mina intervjuer på för det vänliga bemötande de visade mig. Jag 
vill slutligen tacka min handledare på Karlstads universitet som pus-
hat mig i rätt riktning, min fina vän Niclas som korrekturläst och min 
underbara sambo som stått ut med mig under hela arbetet.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Jag befinner mig på min VFU-skola där en av mina elever precis har 
gjort det matematikprov jag designat. Hen kommer tillbaka in i klass-
rummet till övriga klasskamrater, som ännu inte har gjort provet, och 
får omgående frågan: ”Hur många A-poäng klarade du?” 

Jag minns hur jag blev förvånad över frågan och den diskussion 
som kom till följd av den. Jag kunde ana att det var ovant för dem med 
uppgifter som inte hade någon förmarkerad nivå. Elevernas uppfatt-
ning verkade vara att antal A-poäng på prov är vad som avgör ens be-
tyg. I kunskapskraven framgår det att det ska vara kvaliteten i elever-
nas svar som differentierar betygsnivåerna för de flesta av förmågorna 
(Skolverket, 2011). Med begreppet nivåmarkering menar jag i denna 
text när någon på förhand bestämt vilken färdighetsnivå eleverna kan 
visa i arbetet med en uppgift och kommunicerar detta till eleverna i 
samband med uppgiften. 

Uppgifterna i läroböckerna är inte markerade med just betygsni-
våer, men presenteras ofta i tre förmarkerade svårighetsgrader (Jo-
hansson, 2006). För eleverna kan detta lätt tolkas som indikationer på 
nivåerna i kunskapskraven. Detta medför att risken är stor att eleverna 
tolkar uppgifterna som att den första nivån innehåller uppgifter som är 
på en E-nivå. Eleverna kan då ”nöja sig” med att klara dessa och und-
vika svårare uppgifter. Detta kan medföra en stor begränsning i elever-
nas möjligheter att lära sig ämnet och att nå de högre betygen. 

För att konkretisera mina undersökningar begränsas denna text 
till nivåmarkering av proceduruppgifter vilka är en central del i mate-
matiken. Min uppfattning är att en del svaga elever många gånger för-
står mer avancerade begrepp och kan ofta planera en lösning av ett pro-
blem, men misslyckas när det kommer till att använda procedurerna i 
lösningen. Procedurräkning görs ofta enskilt vilket kräver att eleverna 
gör mycket arbete på egen hand. Deras egen motivation blir då starkt 
styrande i arbetet med att utveckla denna förmåga. 

Scasserra (2008) visar att elever presterar sämre om de på för-
hand får veta att den uppgift de ställs inför kommer att vara svår, oav-
sett faktisk svårighetsgrad. Hon visar även att en upplevt högre svårig-
hetsgrad medför en högre nivå av ångest hos vissa elever. De uppgifter 
som används i hennes studie är anagramproblem och Scasserra (2008) 
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föreslår att byta ut dessa uppgifter mot matematikuppgifter i framtida 
studier. I studien har hon även låtit de medverkande själva, i en enkät, 
rapportera sin ångest och motivation inför upplevt svårare uppgifter. 
Hon föreslår därför ytterligare undersökningar av ångest och motivat-
ion i samband med upplevd svårighetsgrad. 

Allt vi gör i skolan ska vara positivt för elevers lärande. Alltså 
borde det finnas fördelar för eleverna att uppgifter är på förhand nivå-
markerade. Man kan tänkta sig att markeringarna tydliggör kunskaps-
kraven för eleven och att utmaningen motiverar. Man kan även före-
ställa sig hur elever upplever en stor ångest eller stress inför upplevt 
svårare uppgifter. De kan ha svårt att visualisera sig själva som lösare 
av en markerat svår uppgift vilket gör att de undviker att ens försöka 
eller ger upp snabbare. Det bästa scenariot vore om nivåmarkering 
skärper elevernas fokus och höjer deras ambitionsnivå. Det sämsta sce-
nariot vore om elevernas matematiska förmåga faktiskt sänks av nivå-
markering. Det skulle vara intressant att veta mer om hur olika elever 
upplever syftet med nivåmarkeringarna i relation till kunskapskraven. 
Dessutom bör undersökas hur elevernas motivation i samband med 
dessa nivåmarkeringar påverkas. 

1.2 Läroplan, kunskapskrav och bedömning 
Svensk skolverksamhet ska styras av den svenska läroplanen. Inom lä-
roplansteori brukar man skilja på den avsedda läroplanen, den genom-
förda läroplanen och den bedömda läroplanen (Hirsh, 2017). Ibland 
finns det ämnesmässiga traditioner som gör det svårt för läroplanen att 
träda i kraft fullt ut och kanske är det inte heller det vi vill. En ökning 
av lärarens autonomi kan bidra till lägre nivåer av jobbstress och större 
känsla av bemyndigande och professionalism (Pearson & Moomaw, 
2005) vilket kan anses vara en förutsättning för att skapa inspirerande 
undervisning. Likvärdighet i bedömningen bör dock alltid eftersträvas 
(Skolverket, 2018). Likvärdig bedömning betyder att lärare tänker lika 
i bedömning av elevers visade kunskaper (Hirsh, 2017) och detta ska 
åstadkommas med hjälp av kunskapskraven. Detta kapitel beskriver 
delar av kunskapskravens differentiering och nivåmarkeringens tänkta 
syfte som en konkretisering av dessa kunskapskrav. 

Det går att argumentera för elevernas rättighet att bli informerade 
om hur bedömningen i en kurs kommer att gå till. Kunskapskraven är 
dock ganska svårt formulerade eftersom de är avsedda för lärare. 
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Sivenbring (2016) skriver att eleverna upplever språket som byråkra-
tiskt vilket leder till frustration eftersom de inte förstår hur de blir be-
dömda. Kunskapskraven behöver därför förenklas och konkretiseras 
för att bli förståeliga för eleverna. Om inte kunskapskraven förmedlas 
på ett, för eleven, begripligt sätt kan eleverna skapa en egen felaktig 
bild av vad som förväntas av dem i de olika betygsstegen eller i ämnet 
som helhet, menar Sivenbring (2016). Hon skriver att elevers insatser 
bland annat kan riktas mot kvantitet eftersom de upplever att en av 
strategierna för att nå högre betyg är att synas mer i undervisningen. 

I bedömningsanvisningar till de nationella proven i årskurs 9 
finns följande argument för nivåmarkering: ”För att tydliggöra de kva-
litativa nivåer som finns uttryckta i kunskapskraven används vid be-
dömningen E-poäng, C-poäng och A-poäng” (Skolverket, 2012, s. 4). 
Nivåmarkeringen och de kvantitativa poängen ska alltså ses som en 
konkretisering av kunskapskraven. 

För att nå ett visst betyg i en kurs ska eleven uppfylla samtliga de-
lar av kunskapskraven för det betyget (Skolverket 2018). I kunskaps-
kraven för matematik på gymnasiet är en av sju förmågor, problemlös-
ningsförmågan, rangordnad efter svårighetsgrad i tre tydliga steg 
(Skolverket, 2011). På en E-nivå ska eleven klara av att formulera, ana-
lysera och lösa matematiska problem av enkel karaktär. För betyget C 
finns inget värdeord medan det för A byts ut till komplex karaktär. Pro-
cedurförmågan ska enligt kunskapskraven för Matematik 2 - 4 bedö-
mas efter hur avancerade procedurer eleven hanterar (Skolverket 
2011). Svårighetsgraden hos procedurerna ska ökas från en E- till en C-
nivå. Värdeordet som används för E-nivån är några enkla procedurer. 
För C byts detta ut till flera procedurer och man inkluderar hantering 
av avancerade aritmetiska och algebraiska uttryck. För att visa A-nivå 
i sin procedurförmåga ska eleven utföra dessa avancerade proceduren 
på ett effektivt sätt. Utöver dessa två förmågor kan elever arbeta med i 
stort sett samma typ av uppgifter, på alla nivåer. Det som skiljer bety-
gen åt är hur väl och på vilket djup eleven hanterar uppgifterna. Fem 
av sju förmågor kräver alltså inte att eleverna löser uppgifter med en 
förutbestämd svårighetsgrad. Man kan säga att det till största del är 
svaren eleverna ska fokusera, inte frågan. 

Nordgren & Odenstad (2017) problematiserar nivåmarkeringar 
ytterligare. I en diskussion om prov och provfrågor har författarna valt 
att kalla fenomenet för nivågruppering av uppgifter. De menar att 
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argumenten för detta är att det blir tydligt för eleven vad som förväntas 
av hen och att eleven då kan matcha sin arbetsinsats mot sin ambit-
ionsnivå. Begreppet ambitionsnivå diskuteras igen i kapitlet om moti-
vation. Nordgren och Odenstad (2017) menar även att en fördel med 
nivåmarkering är att läraren måste bestämma nivån på frågorna man 
ställer. I matematik måste detta som sagt göras i tre steg för en av för-
mågorna; problemlösningsförmågan. Författarna landar ändå i slutar-
gumentet att fördelarna med nivågruppering inte överväger nackde-
larna (som till exempel affektiva filter mot inlärning). Läraren bör där-
för avstå från att nivåmarkera, menar författarna. 

1.3 Möjlighet att lära 
Skoldebatten i Sverige handlar ofta om likvärdig bedömning. Många 
menar dock att behovet av en utvidgad syn på likvärdighet är uppen-
bart (Hirsh, 2017). Denna utvidgade syn ska beröra hela undervis-
ningen, inte bara bedömningen. Detta kapitel syftar till att ytterligare 
synliggöra kopplingen mellan styrdokument och elevers faktiska skol-
vardag. 

Möjlighet att lära (eng: opportunity to learn) är ett begrepp som 
rör elevers likvärdiga möjlighet att lära i skolan. Detta begrepp fokuse-
rar dels överlappningen mellan den avsedda och den genomförda läro-
planen och dels överlappningen mellan den genomförda och den be-
dömda läroplanen (Hirsh, 2017). Centralt för begreppet är att männi-
skors hjärnor inte kan jämföras med datorer. Input är inte lika med 
intake när det kommer till elevers inlärning. Vad en elev faktiskt lär sig, 
alltså intake, är styrt av diverse bakomliggande orsaker som tidigare 
erfarenheter, social situation, intresse och motivation.  

Ett viktigt begrepp i debatten om likvärdig möjlighet att lära är 
affektiva filter mot inlärning (Hirsh, 2017). Med detta menas de emot-
ionella konflikter som står i vägen för att ha ett högt intake. Det affek-
tiva filtret mot inlärning höjs när människor upplever känslor som 
stress, ångest eller brist på självförtroende (Hirsh, 2017). Med lågt af-
fektivt filter möjliggörs intake.  

Känslor som starkt bidrar till affektiva filter mot inlärning är ma-
tematisk ångest och stereotypiska hot (Maloney, Schaeffer & Beilock, 
2013). Matematisk ångest är ett begrepp som beskriver de negativa re-
aktioner många människor upplever i mötet med matematiska pro-
blem (Richardson & Suinn, 1972).	Denna ångest kan enligt vissa liknas 
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vid en faktisk fobi och begränsar kraftigt en persons förmåga att arbeta 
med, och utveckla, sin förmåga i matematik (Hembree, 1990). Denna 
fobi påverkar eleven extra mycket i provsammanhang där eleven även 
upplever ångest över provet i sig. Stereotypiskt hot är det elever kan 
uppleva på grund av framträdande negativa stereotyper i samband med 
prestationen (Steele & Aronsson, 1995). Eleverna kan då prestera 
sämre på grund av dessa. En förklaring till varför detta sker är att indi-
vider upplever en rädsla över att bekräfta den negativa stereotypen 
(Maloney et al., 2013). Båda dessa fenomen medför begränsningar i 
elevers förmåga att utföra matematik. Anledningen till detta tros vara 
en begränsning i arbetsminnet hos individerna som upplever dessa 
känslor. Arbetsminnet blir helt enkelt delvis upptaget med att behandla 
ångesten och stressen vilket gör att dessa personer i teorin handskas 
med två uppgifter samtidigt (Maloney et al., 2013). Författarna ger di-
verse förslag på åtgärder för att frigöra arbetsminne hos dessa indivi-
der. Bland annat förespråkas en omformulering från ordet matematik-
prov till problemslösningsuppgift. Detta är något som visat sig ha ef-
fekt på kvinnors prestation. 

1.4 Motivation och tankesätt 
Begreppet motivation definieras av Schunk, Pintrich och Meece (2010) 
som den process där målinriktad aktivitet sätts igång och upprätthålls. 
Man kan därför säga att det är den process som skapar möjligheter för 
vår framgång. Hur elevers tankegångar om motivation ser ut har på se-
nare år blivit mer och mer intressant inom psykologin och hjärnforsk-
ningen. I detta kapitel finns korta redogörelser för vissa av de teorier 
som presenterats samt vad många av dem har gemensamt. Extra fokus 
läggs på den senaste och just nu kanske populäraste teorin inom moti-
vation nämligen Carol Dwecks (2015) teori om tankesätt (eng: mind-
set). 

Gafoor och Kurukkan (2015) har undersökt hur affektiva faktorer 
påverkar elevers motivation och allmänna uppfattning om ämnet ma-
tematik. Bland deltagande elever uppgav 88% att de hatade matematik. 
Bland dem var de vanligaste anledningarna till detta att ämnet upplev-
des som svårt eller att undervisningen var bristfällig. Att eleverna upp-
lever matematik som svårt påverkar inte bara vad de tycker om ämnet 
rent generellt utan även deras uthållighet, intresse och tron på sin egen 
förmåga, vilket diskuteras senare i detta kapitel. Människor tycker om 
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matematik när de klarar av det och ogillar ämnet när det blir för svårt 
(Gafoor & Kurukkan 2015). Många elever kan dock se nyttan med ma-
tematik och väljer att studera det trots att de inte tycker om ämnet. Ga-
foor och Kurukkan (2015) menar dock att risken är stor att dessa elever 
undviker uppgifter som upplevs som för svåra vilket kan kopplas till 
deras möjligheter att nå djupare kunskaper i ämnet. 

Tron på sin egen förmåga är den avgörande faktorn för motivation 
i Albert Banduras (1997) teori om self-efficacy (i svenskan ser vi oftast 
termen tron på sin egen kapacitet/förmåga, självförmåga eller för-
väntan om framgång). Bandura menar bland annat att tron på den 
egna förmågan ger en bättre förutsägning om framtida prestationer än 
intelligenstester. Denna teori handlar inte om hur eleverna upplever 
sin allmänna förmåga i ett visst ämne utan beskriver istället en upp-
giftsspecifik tro på sin egen förmåga. Detta innebär att känslan är av-
hängig yttre faktorer som bland annat vilken sorts uppgifter eleverna 
ställs inför, hur mycket tid de får på sig, vilka hjälpmedel de har tillgång 
till samt rådande klassrumsförhållanden (Skaalvik & Skaalvik, 2016). 
En låg tro på sin egen förmåga kan efter hand utvecklas till en generellt 
låg tro på sin egen förmåga att lära sig ämnet. Denna känsla kallas ofta 
för learning self-efficacy (Schunk & Pajares, 2009). 

Även om uppmuntrande samtal från läraren kan stärka elevens 
tro på sin egen förmåga är det som har störst positiv inverkan mastery 
experiences (Bandura, 1994). Detta betyder alltså att eleven klarat av 
att lösa liknande uppgifter förut. Ytterligare en faktor som påverkar 
tron på sin egen förmåga är de känslor som uppstår i mötet med utma-
ningar. Vissa elever uppfattar känslor av stress som tecken på svaghet 
vilket påverkar deras förväntan om framgång (Bandura, 1994). Han 
menar att detta egentligen inte rör känslorna i sig utan på vilket sätt 
individer tolkar dessa känslor. Att hela tiden bara lösa uppgifter man 
kan är dock inte givande för elevers självförmåga. Bandura (1986) po-
ängterar med eftertryck att om uppgifter eleven klarar av inte utgör nå-
gon utmaning alls för eleven ger lösningen av uppgiften ingen förbätt-
ring för elevernas självförmåga. Han skriver att de mäter framgång i 
termer av självförbättring och inte genom att besegra andra (Bandura, 
1994). Det är också viktigt att eleven blir sedd och uppskattad för den 
arbetsinsats hen utfört och den utveckling som följt av den. 

Eccles (1983) menar att förväntan om framgång beror av två se-
parata faktorer: individens upplevda förmåga och uppgiftens upplevda 
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svårighetsgrad. Att det är just den upplevda svårighetsgraden och inte 
den faktiska svårighetsgraden som påverkar elevers motivation är väl-
digt viktigt i sammanhanget matematik. Den upplevda svårighetsgra-
den är något vi väldigt lätt kan påverka genom just nivåmarkeringen. 

Stefan Karlsson (2011) har undersökt hur just nivåmarkering på-
verkar elevers motivation och resultat. Undersökningen görs genom att 
dela ut exakt samma uppgifter i två kontrollgrupper och vända på ni-
våmarkeringen. Resultatet visar att eleverna försöker att lösa uppgifter 
markerade som svårare (MVG i dåvarande betygssystem) i betydligt 
lägre utsträckning än uppgifter markerade som enklare (G). Detta visar 
tydligt hur uppgifters upplevda svårighetsgrad styr elevers motivation. 

I förra avsnittet nämndes matematisk ångest i samband med af-
fektiva filter. Begreppet är värt att lyfta även i motivationssammanhang 
eftersom känslan för vissa är kraftigt hämmande (Hembree, 1990). Ett 
hårt och bedömmande klassrumsklimat lyfts fram som en möjlig orsak 
till att matematisk ångest utvecklas (Maloney et al., 2013). 

Samtliga av de motivationsfaktorer som nämnts ovan går att för-
klara med hjälp av Carol Dwecks (2015) teori om tankesätt. I teorin 
skiljer hon på två typer av tankesätt; dynamiskt och statiskt. Ett dyna-
miskt tankesätt innebär att en person ser på sina förmågor som att de 
är under utveckling. Detta ställs i motsats till personer med ett statiskt 
tankesätt som ser på sina förmågor och intelligens som något förutbe-
stämt. Dweck (2015) ställer i sin bok frågan om framgång handlar om 
att lära sig något eller om att bevisa att man är smart. Hon skriver att 
barn med ett statiskt tankesätt alltid vill vara säkra på att lyckas, är 
rädd för utmaningar och ser negativt på ansträngning. Det kan alltså 
vara på grund av detta tankesätt som elever upplever de motivations-
hämmande faktorer som nämnts i teorierna ovan. Om elever ser på in-
telligens som något statiskt är det bara när de kan visa att de är duktiga 
det känns värt att försöka (Dweck, 2015). Med ett dynamiskt tankesätt 
finns inget hot mot ens självbild så fort uppgifterna blir för svåra ef-
tersom svåra uppgifter ses som en chans att lära sig något nytt. 

Dweck (2015) skriver att en majoritet av alla människor oftast har 
ett statiskt tankesätt. Hon menar att det kan röra sig om så mycket som 
60% som ser på sina förmågor som förutbestämda. Forskning har även 
visat att redan vid fyra års ålder är barn med ett statiskt tänkesätt rädda 
för att bli bedömda och undviker därför utmaningar (Dweck, 2015). 
Man kan tänka sig att elever med ett statiskt tankesätt som tidigare 
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underpresterar upplever ångest i mötet med svårare uppgifter. Om en 
markering inte skulle finnas, kanske den inte skulle upplevas lika 
skrämmande och kanske skulle elevens potential frigöras. 

Det är viktigt att nämna att det inte är en enkel sak att göra den 
förändring av tankesätt som beskrivits. Dessutom, även om lärare och 
deras elever lyckas, kan eleverna lätt falla tillbaka till ett statiskt tanke-
sätt på grund av omgivningens påverkan (Dweck, 2015). 

Julie Thiele (2016) undersöker sambandet mellan olika bedöm-
ningspolicys och elevers tankesätt. Överraskande nog återfinns ingen 
kausalitet mellan den variant av formativ bedömning som kallas Stan-
dard Based Grading och elevers dynamiska tankesätt. Vi kan alltså inte 
påverka elevers inställning till lärande genom ett formativt bedöm-
ningssätt, enligt studien. Studien hittar dock en avvikelse mellan den 
formativa bedömning som är bestämd på skolnivå och den implemen-
terade bedömningen som lärarna använder. Bedömningspraktiken i 
klassrummen verkar bli något slags mellanting mellan den formativa 
och den traditionella bedömningen. Detta kan ha resulterat i att ett dy-
namiskt tankesätt inte har utvecklats. 

Det är allmänt känt att man inom skolan ofta pratar om elevers 
olika ambitionsnivåer. En speciell sak med Carol Dwecks (2015) teori 
är att den inte behandlar detta utan utgår ifrån att alla elever vill lära 
sig så mycket som möjligt. För att förstå varför ambitionsnivå inte är 
inkluderad kan man betrakta små barns inlärning. Det lär exempelvis 
aldrig ha hänt att en ettåring som kämpar med att lära sig gå kommer 
av sig på grund av låg ambitionsnivå. Det kan förklaras med att ettå-
ringen inte har den kognitiva förmågan att förstå att hen blir bedömd 
för sina misslyckanden. Det är bara att resa sig och försöka igen. I en 
högstadieklass däremot är det nog snarare regel än undantag att några 
elever tappat ambitionen att lära. Vad är det som går förlorat på vägen? 
När slutar barn tycka det är kul att lära sig nya saker? Om man tänker 
som Dweck (2015) finner man svaret. Att en elev ”satsar på ett E” är 
bara en produkt av att eleven har ett statiskt tankesätt som utvecklats i 
takt med att eleven blivit bedömd för sin förmåga. Istället för att accep-
tera elevers låga ambitionsnivå borde vi ifrågasätta vart den kommer 
ifrån och vad vi kan göra för att höja den. 

Andersson (2010) har undersökt hur några elever beskriver be-
greppet motivation och kommer fram till att den vanligaste definit-
ionen är ”viljan att göra något”. Varför eleverna har denna vilja kan 
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dock skilja sig. Det kan handla om att man gör något för att det är roligt, 
nyttigt eller för att man måste. En av de tillfrågade eleverna menade att 
motivation är när man gör något fast det inte är kul. Hen uttryckte att 
motivation inte behövs när något är roligt eftersom man då gör det av 
sig själv. Hur elever ser på begreppet motivation kan alltså variera. Ute 
i skolorna kan man hitta att elever till exempel tycker att motivation är 
det man upplever när det är kul. En uppgift man gör för att man måste 
är inte motiverande, fast man kanske gör den ändå. 

Boaler (2016) argumenterar för att hjärnforskning bör ta en större 
del i undervisningen. Hon menar att hjärnforskning har visat att när vi 
gör fel aktiveras våra hjärnor i betydligt högre utsträckning än när vi 
gör rätt. Detta sker trots att vi inte ens är medvetna om att vi gör fel. 
Elevers motivation inför utmanande uppgifter kan även förstärkas om 
fokus riktas mot hur hjärnan utvecklas då vi gör fel. Om man löser en 
uppgift utan problem betyder det att uppgiften var för lätt. Boaler 
(2016) menar även att lärare bör röra sig bort från högrisk-prov. När 
eleven upplever att något är på väg att avgöras ockuperas tankarna och 
eleverna presterar sämre. I undersökningar har man sett att en prov-
kultur på skolor inte gör att eleverna presterar bättre på prov; snarare 
tvärt om. Detta går i linje med vad Maloney et al. (2013) skriver om 
matematisk ångest i provsammanhang och hur detta begränsar män-
niskors arbetsminnen vilket gör att de presterar sämre. 

1.5 Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att undersöka hur elever på gymnasiet upplever 
nivåmarkeringar av proceduruppgifter i läroböckerna och på skriftliga 
prov. Arbetet kan bidra till diskussionen om nivåmarkeringars varande 
eller icke-varande i matematikundervisningen. 
 

1. Hur upplever eleverna nivåmarkering i relation till kunskapskra-
ven? 

2. Vilka känslor uttrycker eleverna om nivåmarkerade uppgifter i 
läroböcker och på skriftliga prov? 

3. Hur påverkar nivåmarkeringar elevernas motivation i samband 
med lösning av uppgifter?  
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2. Metod 

Arbetets syfte är att ta reda på hur elever upplever nivåmarkering av 
proceduruppgifter i matematik och hur denna markering kan påverka 
deras betyg, känslor och motivation. I detta kapitel beskrivs den metod 
jag använt samt vilka överväganden som gjorts inför datainsamling och 
analys. 

2.1 Metodansats: fenomenologi 
Den metod som användes i detta arbete är en fenomenologisk under-
sökning. Enligt Cohen, Manion och Morrison (2007) är fenomenologi 
en tradition inom kvalitativ, naturalistisk forskning. Inom denna trad-
ition utgår tänkare från att det finns ett aktivt, subjektivt medvetande 
som vi får direkt kunskap om genom en viss typ av reflektion. I denna 
studie var jag ute efter att ställa elever inför en situation där de tvinga-
des uppmärksamma de förgivettagna nivåmarkeringarna. Jag hade för 
avsikt att studera det direkta mötet mellan ett fenomen och personers 
medvetande, känslor och åsikter om fenomenet. I mina intervjuer 
ställde jag därför öppna frågor och presenterade eleverna inför scen-
arion de annars kanske inte reflekterat över. 

Fenomenologin har många förgreningar som alla har sitt ur-
sprung hos professorn och filosofen Edmund Husserl (1859 - 1938). 
Han menade att forskare inom fenomenologin måste ”sätta sin för-
handsinställning inom parentes” (Stensmo, 2002, s. 109). Detta förut-
sätter en god självkännedom hos forskaren så att denna bara blir en ren 
kanal för den andres medvetande att framträda i. Jag har därför i bör-
jan av datainsamlingen försökt att sätta mina egna åsikter åt sidan. Kri-
tik har dock riktats mot Husserls tankar om att frångå sin förhands-
uppfattning. Alfred Schütz (1899 - 1959) menade bland annat att för att 
kunna genomföra en kvalitativ studie krävs att forskaren är reflexiv och 
återbesöka vad som tidigare skett (Cohen et al., 2013). För att kunna 
göra detta måste vi ha identifierat det mål vi söker och då har vi per 
automatik använt oss av vår förhandsinställning. För att kunna sätta 
mig in i elevernas erfarenheter var jag alltså samtidigt tvungen att utgå 
från min egen livsvärld. Eftersom jag själv varit elev just på ett studie-
förberedande program kan jag anse att jag känner igen och har varit en 
del av den omvärld de beskriver. 
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Detta arbete kan bidra med kunskap om elevers motivation och 
känslor inför nivåmarkerade uppgifter i läroböcker och på prov. Uti-
från ett elevperspektiv kan vi få information att ta ställning till 
huruvida vi borde behålla eller ändra nuvarande upplägg på undervis-
ningen och bedömning. 

2.2 Intervjumetod 
Som datainsamlingsmetod valdes kvalitativa intervjuer eftersom jag 
ville få tillgång till elevernas subjektiva medvetande. I kvalitativa inter-
vjuer är det just den intervjuades uppfattningar om sakers natur som 
står i fokus (Stensmo, 2002). 

Ett val gjordes beträffande hur styrd intervjun skulle vara. I denna 
studie var det förutbestämt vilken kunskap intervjun var tänkt att ge-
nerera men det var oklart vilka svar som eleverna kunde tänkas ge. Där-
för valde jag att göra en fokuserad intervju. Denna intervjuform be-
handlar ett relativt snävt område men tillåter att frågor ändras eller tas 
bort allt eftersom intressanta samtalsämnen dyker upp (Cohen et al., 
2007). Intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte på den skola ele-
verna besöker dagligen. 

2.3 Intervjufrågorna 
Målet med designen av intervjun var att komma in på djupet vad gäller 
intervjupersonens upplevelser av fenomenet nivåmarkering. Därför 
valde jag att designa öppna intervjufrågor och jag tillät även den inter-
vjuade att vara med och styra samtalet. För att svara på forskningsfråga 
1: Hur upplever eleverna nivåmarkering i relation till kunskapskraven? 
ställde jag intervjufråga 1 och 2 med tillhörande följdfrågor (Appendix 
A). Tanken var att belysa frågeställningen och undersöka om nivåmar-
keringen gav eleverna den konkretisering av kunskapskraven som be-
skrivits i kapitel 1.2. Intervjufråga 1 och följdfrågorna nämner inte kun-
skapskraven för att få ett så ärligt svar som möjligt. För att rikta sam-
talet mot just kunskapskraven ställdes intervjufråga 2 med följdfrågor. 
Jag ville undersöka hur eleverna upplevde innehållet i den bedömda 
läroplanen (Hirsh, 2017). Jag ville även belysa i vilken utsträckning ni-
våmarkeringen räckte till som konkretisering av alla delar av kunskaps-
kraven. 

För att svara på forskningsfråga 2: Vilka känslor uttrycker ele-
verna om nivåmarkerade uppgifter i läroböcker och på skriftliga prov? 
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ställdes intervjufråga 3 till 6 (Appendix A). Målet var att ställa eleverna 
inför scenarion där uppgifterna först är omarkerade och därefter mar-
kerade och få dem att reflektera kring de känslor detta väckte. Här un-
dersöktes det affektiva filtret mot inlärning (Hirsh, 2017) och om ele-
verna upplevde någon nivå av matematisk ångest (Maloney et al., 
2013). Läroboksuppgiften i fråga 5 och 6 är direkt kopierad från elever-
nas lärobok i kurs 3c. 

Intervjufrågorna 7 till 9 var tänkta att besvara forskningsfråga 3: 
Hur beskriver eleverna sin motivation i samband med nivåmarkerade 
uppgifter? I dessa frågor ville jag undersöka elevernas tro på sin egen 
kapacitet (Bandura, 1997) och hur denna styrde dem i valet av uppgif-
ter att arbeta med och den uthållighet de kände. Jag ville även, utifrån 
Dwecks (2015) teori om tankesätt, undersöka om eleverna upplevde 
svårare uppgifter som ett hot eller en möjlighet för lärande. En ytterli-
gare poäng med intervjufråga 9 var att bredda perspektivet till att även 
inkludera nivåmarkering på lägsta nivå. 

2.4 Urval 
Studien genomfördes tillsammans med åtta eleverna som gick ett stu-
dieförberedande program på gymnasiet. I urvalsprocessen gjorde jag 
ett så kallat ändamålsenligt (eng: purposive) urval (Cohen et al., 2007) 
med målet att samla in så vitt skilda åsikter som möjligt angående ni-
våmarkering. Detta kunde jag göra eftersom jag tidigare har undervisat 
eleverna och därmed kände deras dåvarande motivations- och ambit-
ionsnivå. Jag gjorde denna bedömning utifrån hur flitigt de brukade 
arbeta på egen hand med uppgifter i läroboken och valde både ut elever 
som brukade arbeta oavbrutet och de som vanligtvis inte gjorde mer än 
en uppgift per lektion. Jag har även valt ut elever som jag vet är kom-
munikativa för att få lättare tillgång till deras uppfattningar och åsikter. 

2.5 Analys 
I analysen av intervjuerna tolkades svaren och sättes in i ett samman-
hang. Den tolkningslära som utvecklats inom fenomenologin kallas för 
hermeneutik (Stensmo, 2002). Detta var från början en metod för att 
tolka bibelskrifter med målet att hitta guds budskap, alltså det under-
liggande budskapet. I analysen har jag börjat i en helhet för att sedan 
gå in i detalj på vad eleverna sa och till sist återvände jag till en helhet 
med större förståelse av budskapet. Målet var att lyssna till det eleverna 
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sa om nivåmarkering och hitta kopplingar till kunskapskraven och de-
ras känslor, motivation, uthållighet samt förmåga i ämnet. Det de sa 
tolkas mot kunskapskraven och teorier om motivation. Om de till ex-
empel pratade om något som liknar upplevd stress eller ångest inför 
svårare uppgifter tolkades det som avsaknad av motivation. Om de ut-
tryckte positiva ord inför utmaningen tolkades detta som förstärkt mo-
tivation att sätta igång och upprätthålla arbetet. Om eleverna fokuse-
rade på möjligheten att faktiskt lösa en svårare uppgift tolkades det 
som att de ser en möjlighet till lärande eller en chans att visa upp sin 
intelligens. Om de uttryckte något som kan liknas vid hinder eller 
rädsla inför en uppgift kan det tyda på ett statiskt tankesätt. Jag har 
gjort tolkningar av vad som är relevant i materialet med mina fråge-
ställningar som riktlinje. Elevernas svar var i enskilda fall mångtydiga 
och motsägelsefulla vilket är något jag var förberedd på. I vissa enskilda 
fall uppkom delar av elevernas svar som var rejält motsägelsefulla mot 
vad de precis sagt. Vid dessa tillfällen har jag istället tolkat helhetsin-
trycket av vad eleven säger. Det är vanligt att den intervjuade, under 
intervjuns gång, kommer till nya insikter vilket leder till förändringar i 
hens beskrivningar av livsvärlden (Stensmo, 2002). Detta tog jag hän-
syn till i genomförandet av intervjun och analysen av mina elevsvar ge-
nom att i dessa fall redogöra för längre elevcitat så att läsaren kan se 
hur elevens svar förändras. 

2.6 Etiska ställningstaganden 
Det finns alltid etiska dilemman när studier involverar människor. För 
det första kräver deltagandet en aktiv insats från intervjupersonerna 
och de ombeds även att blottlägga sina tankar inför de frågor som ställs. 
Det är därför av vikt att deltagarna informeras om hur studien kommer 
att gå till och villkoren för deltagandet. Som datainsamlingsmetod an-
vändes intervjuanteckningar. Det är möjligt att denna metod gör ele-
verna obekväma vilket kan påverka deras svar. Här är det en fördel att 
de känner och litar på mig. 

Genom att jag gjorde studien med hjälp av gymnasieelever som hade 
fyllt 18 år krävdes inte målsmans medgivande till studien. Studien ge-
nomfördes inom ramen för högskoleutbildning på avancerad nivå och 
föll därför utanför kravet på etikprövning (SFS 2003:460). Eftersom 
undersökningen krävde en insats av deltagarna behövde samtycke in-
hämtas (Vetenskapsrådet, 2002). För samtyckesformulär, se Appendix 
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C. Inga namn förekommer i det färdigställda materialet och person-
uppgifterna har raderats efter att arbetet färdigställts och blivit god-
känt. Personuppgifterna som samlades in användes endast i avsett 
syfte. Jag har därmed tillgodosett alla fyra delar av det grundläggande 
individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

På grund av att jag tidigare undervisat deltagande elever fanns det 
en möjlighet att de kände sig i beroendeställning till mig. För att 
minska ytterligare beroendeställningen tog jag ej tagit kontakt med 
dem via deras nuvarande lärare. Det fanns alltså inget incitament för 
deltagande som har med framtida ställning hos deras betygsättande lä-
rare att göra. Jag förklarade för dem att ingen kommer att använda det 
de säger i intervjuerna till något annat än denna studie. 

2.7 Validitet och reliabilitet 
Validitet och reliabilitet används och beskrivs på olika sätt i olika typer 
av forskning. Från början var begreppet validitet ett sätt att demon-
strera hur ett visst instrument faktiskt mätte vad den var avsedd att 
mäta (Cohen et al., 2007). I kvalitativ forskning kan man betrakta vali-
ditet genom graden av ärlighet, djup och objektivitet hos forskaren. Re-
liabilitet är ett mått på huruvida det är möjligt att återskapa under lik-
nande omständigheter. Inom kvalitativ forskning är detta vida omdis-
kuterat. En viktig del av kvalitativ forskning är att data skapas i mötet 
mellan forskaren och omvärlden. Reliabilitet inom denna typ av forsk-
ning ska snarare ses som ett mått på trovärdighet, tillämplighet och 
överförbarhet; helt enkelt pålitlighet. I denna studie är partiskhet det 
största hotet mot validitet. 

2.7.1 Partiskhet 
Som forskare inom fenomenologin vill man stänga ute omvärldens och 
sin egen uppfattning om fenomenet (Stensmo, 2002). Kortare uttryckt 
kan man säga att vi vill fånga individens förståelse av mänsklig erfa-
renhet (Adams, 2013). I detta anseende är min undersökning proble-
matisk att genomföra på grund av min egen partiskhet i frågan. Jag har 
jobbat hårt med att inte låta mina egna tankar övertyga mig själv om 
att nivåmarkering är dåligt. Detta har jag även ansträngt mig för att 
inte föra vidare till eleverna. Både i intervju- och analysfasen är det ett 
elevperspektiv på nivåmarkering som är målet. 
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Eleverna som deltar i intervjuerna är både hög- och lågmotiverade 
elever och det faktum att jag känner detta gör att jag möjligtvis har vägt 
deras svar mot denna information. Valet av elever gjordes för att få bra 
spridning bland eleverna, men jag får däremot inte övertolka deras 
åsikter mot denna bakgrund. 

I en av kurserna jag undervisat eleverna i fick de som sagt göra ett 
prov som hade just omarkerade svårighetsgrader av uppgifterna. Det 
är alltså möjligt att eleverna tror att jag vill att de ska uttrycka sig kri-
tiskt till nivåmarkering. Därför är jag noga med att förklara för dem, 
under intervjun och i informationen innan, att provet jag gav dem var 
designat på det sättet för att de skulle få prova på detta. Det var ett sätt 
att skapa underlag för vår diskussion. Jag förklarar för dem att jag ännu 
inte har en uppfattning om det är bra eller dåligt med nivåmarkering 
utan att jag undersöker alternativen. Resultatet från intervjuerna stäm-
mer överens med tidigare forskning presenterat i kapitel 1 vilket stär-
ker den konvergenta validiteten. 

2.7.2 Intervjuresultatens giltighet 
Vissa menar att ett sätt att öka reliabiliteten i intervjustudier är att ha 
en tydligt strukturerad intervju där frågeformatet och ordföljder är lika 
för varje enskild elev. Cohen et al. (2007) argumenterar med hjälp av 
Scheurich (1995) att detta krav vittnar om en underskattning av den 
otroliga komplexiteten i social interaktion. De menar att en kontrolle-
rad ordföljd inte medför en kontrollerad intervju. Intervjuaren kan 
med hjälp av tonläge och frasering ganska enkelt ställa helt olika frågor 
fast använda exakt samma ord. I denna undersökning användes den 
något mer fria fokuserade intervjuformen då jag ville ha möjlighet att 
forma samtalet utifrån den intervjuade. Alltså har sättet jag ställt frå-
gorna på varierat från elev till elev. Eftersom intervjuerna inte gjordes 
med ljudupptagning finns det dock inget sätt att undersöka detta och i 
så fall kontrollera eller återskapa mina formuleringar. Som ytterligare 
följd av detta är tolkningen av elevsvaren påbörjad redan i intervjusi-
tuationen vilket kan ha lett till att jag har övertolkat vad eleverna sagt. 
En provintervju genomfördes innan de verkliga intervjuerna genom-
fördes. Under denna testades frågorna och följdfrågor lades till utifrån 
respondentens svar. 

Ytterligare en aspekt värd att lyfta är att eleverna allt eftersom in-
tervjuerna fortlöper verkar lista ut vad det är jag vill nå fram till. Det 



 
 
 

22 

syns tydligt i elevsvaren till intervjufråga 6 och kan vara både positivt 
och negativt för validiteten. Det är bra om eleverna då riktar sina svar 
mot det som ligger i fokus för intervjun, men dåligt om det är så att 
eleverna manipulerar sina svar utifrån en egen dold agenda eller vad 
de tror jag vill höra. Om jag, under intervjun, har fått tillgång till ele-
vernas livsvärld eller inte är svårare att svara på ju längre in i intervjun 
vi kommer.  
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3. Resultat 

I detta kapitel redovisa resultatet på forskningsfrågorna. För att visa att 
eleverna pratar om betygsskalans nivåer använder jag bokstäverna E, 
C och A. När eleverna syftat till nivåerna i deras läroböcker använder 
jag a, b och c där a motsvarar lägsta nivån. 

3.1 Elevernas syn på nivåmarkering och kunskapskraven 
Eleverna ser på nivåmarkeringen som en direkt konkretisering av 
kunskapskraven eller som att de anger svårighetgraden på upp-
gifterna. De får en återkoppling av mål och en guidning i arbetet. 
En del elever anser att lösningen av uppgifter har en avgörande 
roll för att uppnå kunskapskraven. Nivåmarkeringen visar då vilken 
typ av uppgifter vars lösningar ger ett högre betyg. Andra menar att det 
finns andra aspekter som lärare tar hänsyn till i sin slutbedömning. 
Vad dessa tros vara varierar något mellan eleverna och inkluderar 
bland annat visat engagemang, kommunikation och en helhetsbild av 
elevens kunskaper. 

Vid intervjun ombads eleverna bland annat svara på frågan om 
varför de trodde vi använder oss av nivåmarkeringar i matematiken. 
Det framkom tydligt i svaren att de ser på dessa som en direkt kon-
kretisering av kunskapskraven. 

 
”Nivåerna representerar betygsstegen.” Elev 3 
 
”Det är för att visa betygsnivåerna. Både på läroböckerna 
och på prov.” Elev 2 
 
”För att få oss att känna tre olika svårighetsgrader, alltså be-
tygsnivåerna.” Elev 4 

 
”Det är för att det representerar de olika betygsstegen. Har 
jag hört.” Elev 5 
 
”Det är ett sätt att få en uppfattning om vad man klarar av. 
Vilket betyg man ligger på.” Elev 6 
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”Jag ser på det som att nivåerna representerar kunskapskra-
ven.” Elev 7 
 

I ovanstående citat kan man se hur eleverna ser på nivåmarkeringen 
som ett möte med de kriterier enligt vilka de blir bedömda i kurserna. 

En av eleverna svarade att nivåmarkeringen endast visar svårig-
hetsgraden hos uppgifterna. 
 

”Det är olika svårighetsgrader. Det har jag kommit fram till 
under åren.” Elev 8 
 

När vi under intervjuerna diskuterade fördelar och nackdelar med ni-
våmarkeringarna framgick det hur eleverna upplever att de får en åter-
koppling av mål.  

 
”Jag gillar att veta vilken nivå uppgifterna jag gör är på. Jag 
siktar på de högre betygen och får bekräftelse på att jag kla-
rat den nivån jag siktar på. Jag vill ha minst C i matematik. 
När man inte klarar en uppgift blir det ett tecken på vad man 
inte kan. […] Det blir lättnad när jag får veta att en uppgift 
är en A-uppgift om jag inte klarar av den eftersom jag satsar 
på ett C.” Elev 1 
 
”Om man inte klarar a kommer man inte klara provet. Då 
har man inte förstått grunderna.” Elev 6 
 
”Man ska få en uppfattning om vilken nivå man tycker pas-
sar bäst. Så man lär sig vart man ligger på varje kapitel och 
behöver öva mer på. […] Jag tycker det är skönt. Om a är en 
E-nivå så vet jag hur man ligger till.” Elev 7 
 
” […] men däremot kan jag testa dem för att veta att jag lig-
ger på den nivån.” Elev 6 
 
”Det är lättare att veta vad man behöver kunna om man sat-
sar på ett betyg.” Elev 2 
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Citaten ovan har tolkats som att eleverna upplever hur nivåmarke-
ringen ger en uppfattning om hur de ligger till i förhållande till kun-
skapskraven. Det framgår även att eleverna upplever att nivåmarke-
ringen ger dem en guidning i arbetet. 
 

” […] till varje delkapitel finns det svårare alternativ av upp-
gifter. Man kan alltid bli utmanad. Det är en tidsbrist att 
hinna med alla så man måste välja ut själv vad man hinner. 
Man måste hoppa över några för att få optimal utdelning. 
[…] De på c är typ omöjliga. De tar mycket mer tid. b passar 
för mig som utmaningsuppgifter.” Elev 8 
 
” […] när man gör uppgifter. Man vet vart man behöver 
börja.” Elev 4 

  
”För att man ska ha möjlighet att veta vart man ska börja.” 
Elev 6 
 
”Vi ligger på väldigt många nivåer men tre kategorier är en 
bra uppdelning. Det ska finnas uppgifter för alla – oavsett 
vilken nivå man ligger på. […] Jag gör alltid en eller två lät-
tare uppgifter först. Sen kan jag. Det blir lättare att lägga sin 
tid på rätt saker.” Elev 3 
 
”Det är för att man ska börja med de lättaste och sen öka.” 
Elev 2 

 
I ovanstående citat uttrycker eleverna hur nivåmarkeringen styr vilken 
typ av uppgifter de lägger tid på under lektionerna. 

Under intervjuerna diskuterades även kunskapskraven mer i de-
talj och på vilket sätt nivåmarkeringen samspelade med dessa. Bland 
annat frågade jag vad det är som skiljer prestationen åt hos en elev som 
får ett C i betyg jämfört med en som får ett A. En del elever uttrycker 
hur lösningen av uppgifter har en avgörande roll i arbetet med 
att uppnå de högre kunskapskraven. Detta betyder att nivåmarkeringen 
till stor del visar vad som krävs. 
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”Poäng på prov utgår från om man har rätt eller fel. Det är 
antal rätt på prov som avgör ens betyg.” Elev 5 
 
”C handlar om att få ut information ur en uppgift och lösa 
den. A-handlar om att koppla samman flera nivåer. De upp-
gifter man klarar av att lösa avgör ens betyg, samt hur man 
kommunicerar det.” Elev 4 

 
Intervjuaren: ”Vad är det som gör att en elev får ett A medan 
en annan får ett E?” Elev 1: ”Problemlösningsförmågan är 
det som skiljer. På en A-nivå måste du kunna de andra ni-
våerna och tänka lite själv också. Man måste koppla ihop det 
man lärt sig tex andra formler. Det är oftare val av rätt for-
mel som gäller på C-nivå.” Elev 1 
 
”Problemlösning och kommunikation. Det är bara det. 
Grunderna som alla lär sig, gånger och plus, sen ska vi in-
kludera det i problemlösningen. Det är problemlösning som 
kommer in för de högre nivåerna. Elever på A-nivå klarar av 
att koppla mellan delar för att lösa saker. Kommunikationen 
är att man kan redovisa.” Elev 3 

 
”Hur man kommunicerar matematisk på proven gör att 
man får bättre betyg tror jag. Det når inte jag eftersom jag 
inte förstår A-uppgifterna helt och hållet eller lägger tid på 
att förstå dem. Då lär jag mig inte kommunicera dem heller. 
Visa engagemang är bra.” Elev 6 
 
”Det är väl kunskapen. De högre nivåerna handlar om att 
para ihop saker och få dem att fungera tillsammans. Att man 
ser hur saker hänger ihop. Man ser mönster. Läraren ser 
mycket på om man räcker upp handen till exempel. På pro-
ven kanske det inte skiljer så mycket. Där är det mest kun-
skapen som sätter stopp. Att man inte lyckas lösa uppgifter 
är det som avgör att man inte får A. Om man inte få A-poäng 
är det svårt att få A liksom.” Elev 7 
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”Den elev som får ett A har förstått ämnet på ett helt annat 
sätt än en som får ett C. Han har förstått vad det handlar om 
och kan utveckla detta på ett helt annat sätt. […] Den (läs 
nivåmarkeringen) visar inte vilken del av uppgifterna som 
ger A-poäng. Löser man hela uppgiften är det ofta A-poäng.” 
Intervjuaren: ”Om man löser A-uppgifter får man A?” Elev 
2: Ja, om man klarar betygsnivåerna under A också.” Elev 2 
 

Det är tydligt hur eleverna ovan anser att det som krävs för högre betyg 
är att kunna lösa en viss typ av uppgifter. I några av citaten finns även 
indikationer på att andra aspekter kan ha betydelse för hur väl man 
uppnår kunskapskraven. Citatet från Elev 6 är ett talande exempel på 
hur eleverna uttrycker detta. Elev 8 uttrycker sig precis så som kun-
skapskraven är tänkta att användas (Skolverket, 2018). 
 

Intervjuaren: ”Hjälper nivåmarkeringen dig att få ett högre 
betyg?” Elev 6: ”Nej. Om jag kan uppgifter betyder inte det 
att jag får C. Jag har större chans att klara C om jag gör b-
uppgifter. Läroböckerna kanske inte går i linje med hur lä-
raren bedömer. Läraren kanske kollar på andra aspekter. 
Det är jag ganska säker på att de gör, men det är nog inget 
avgörande. Bara i fall där man står och velar mellan två be-
tyg. Läraren kanske tittar på kommunikation vid gruppar-
betet.” Elev 6 
 
”Läraren bedömer en helhetsbild i nuläget. De följer ju läro-
planen. Man ska klara alla kriterier på en viss nivå för att få 
ett visst betyg.” Elev 8 

 
I ovanstående citat, och några av de tidigare, kan man se hur eleverna 
har en uppfattning om att läraren utgår från andra saker än bara lös-
ningar av uppgifter i sin betygsättning. Det verkar dock finnas en okun-
skap om vad detta i praktiken innebär och den konkreta bild eleverna 
besitter är att det är förmåga att lösa problem som fäller avgörandet. 
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3.2 Analys av elevernas syn på nivåmarkering och kun-
skapskraven 

Eleverna menar att nivåmarkeringen helt enkelt visar vilken typ av pro-
blem de måste kunna lösa för att nå ett högre betyg. De upplever även 
att de får tydliga indikationer på hur de ligger till i förhållande till kun-
skapskraven tack vare nivåmarkeringarna. Svaren visar att eleverna 
har en god förståelse för hur problemlösningsförmågan differentieras i 
kunskapskraven (Skolverket, 2011). Detta syns när de beskriver hur 
svårare problem kräver att man kopplar samman olika delar av kursen 
för att nå ett resultat vilket till största del är vad problemlösningsför-
mågan går ut på (Skolverket, 2011). Många av elevernas uppfattningar 
är dock att det är problemlösningsförmågan och delar av begreppsför-
mågan som fäller avgörandet för vilket betyg man får. Något som inte 
stämmer överens med Skolverkets (2018) råd om betygsättning. 

Det argument som Skolverket (2012) använder som anledning till 
nivåmarkeringen är att denna ska vara en konkretisering av kunskaps-
kraven. Därför frågas eleverna om de känner att de har koll på vad som 
står i kunskapskraven. Eleverna är fokuserade på att lösa uppgifterna 
och inte så mycket på hur de ska presentera svaren. Alltså har inte ele-
verna en fullständig bild av vad kunskapskraven säger (Skolverket, 
2011). Några elever menar dock att nivåmarkeringen bara visar delar 
av kunskapskraven. De menar att det finns andra aspekter som läraren 
tar med i sin bedömning än vad som syns i uppgifternas nivåmarkering 
men har ingen eller låg uppfattning om vad som skiljer betygen åt eller 
vad kunskapskraven innebär i praktiken. 

3.3 Elevernas känslor inför nivåmarkerade uppgifter 
När uppgifterna har en förmarkerad nivå reagerar eleverna självsä-
kert, med självtvivel eller med blandade känslor inför uppgiften. 
En av eleverna uttrycker även en form av misstänksamhet mot upp-
gifter med hög nivåmarkering. 

Då eleverna presenteras för en nivåmarkerad uppgift uttrycker 
några av dem självsäkerhet.  

 
Intervjuaren presterar en provuppgift med hög nivåmar-
kering. Intervjuaren: ”Hur känner du nu?” Elev 3: ”Då kän-
ner jag, Yes! Två termer som liknar varandra. 2 A-poäng på 
den här uppgiften? Den kursen vill jag läsa.” Intervjuaren 
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presterar en läroboksuppgift med hög nivåmarkering. In-
tervjuaren: ”Hur skulle du känna dig nu?” Elev 3: ”Det är 
exakt samma uppgift. Jag skulle inte tänka att det är någon 
skillnad utom att någon mopsat med att sätta ut c. Jag ser 
ärligt talat ingen skillnad. Den här skulle jag börja med i en 
mattebok. Den hjälper till att styra rätt.” Elev 3 
 
Intervjuaren presterar en provuppgift med hög nivåmar-
kering. ”Det känns som två enkla A-poäng. Den ser inte för 
svår ut.” Elev 4 
 

I ovanstående citat tolkas elevernas svar som att nivåmarkeringen inte 
har någon större inverkan på deras känslor. De ser i första hand mate-
matiken och tänker att uppgiften skulle gå att lösa. 

I mötet med en nivåmarkerade uppgifter reagerar många elever 
med självtvivel. 

 
Intervjuaren presterar en provuppgift med hög nivåmar-
kering. ”Nu ser den mycket mer komplicerad ut.” Intervju-
aren: ”Varför då?” Elev 2: ”Poängen. Jag vet inte vad det är 
men den ser bara mer komplicerad ut än den innan. Den ser 
för svår ut. Antagligen skulle jag inte jobba hårt med att lösa 
den. Jag skulle ändå börja.” Intervjuaren presterar en läro-
boksuppgift med hög nivåmarkering. ”Jag ser c-et och tror 
att det är nått jag inte skulle klara. Skulle det vara a eller b 
skulle jag tänka att det här är något jag borde klara. Inter-
vjuaren: ”Skulle du be om hjälp om du inte klarade den?” 
Elev 2: ”Nej. Den är mer komplicerad. Jag skulle antagligen 
inte förstå vad läraren menar om hen förklarar.” Elev 2 
 
Intervjuaren presterar en provuppgift med hög nivåmar-
kering. ”Sånna här grejer tycker jag inte om. Bråk alltså. Det 
är på flera olika bråkstreck. Det står två A-poäng. Jag ligger 
ju inte där. Den är lite för svår för mig. Jag skulle inte jobba 
så värst länge. Jag skulle komma fram till ett svar, men jag 
skulle inte analysera svaret.” Intervjuaren: ”Vart tittade du 
först?” Elev 7: ”Tittade först på själva matematiken. Det är 
lika med någonting. Om jag inte hittar en lösning direkt och 
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så står det A-nivå då…” Eleven viftar avvärjande med han-
den. Intervjuaren presterar en läroboksuppgift med hög 
nivåmarkering. ”Ja, men alltså den här psykar ju.” Eleven 
skrattar. ”Jag hade väl försökt om jag hade kommit så långt 
i läroboken. Med största sannolikhet hade jag inte gjort den 
här. Känslan är att jag i så fall skulle gå till en annan uppgift 
som är lite mer på min nivå.” Intervjuaren: ”Hur känner du 
när du ställs inför en uppgift markerad med A-nivå?” Elev 
7: ”Det här är svårt, jättesvårt. Det här löser inte jag typ.” 
Intervjuaren: ”Och känslan?” Elev 7: ”Uppgivenhet.” Elev 7 
 
Intervjuaren presterar en provuppgift med hög nivåmar-
kering. ” […] Jag är rätt seg på att göra prov och när jag kom-
mer hit har jag kanske suttit väldigt länge med en C-uppgift 
och detta skulle innebära dubbelt så mycket tid. Är det värt 
två A-poäng? Ofta kör jag bort mig efter halva. Den här är 
uppbyggd för att förvirra en, det ser ju jag direkt. På sånna 
här uppgifter kör jag ofta bort mig. Om jag efter ett tag ser 
att jag inte kan dela längre känner jag att jag gjort fel.” Elev 
8 
 
Intervjuaren presterar en provuppgift med hög nivåmar-
kering. ”Den där känns jobbig.” Eleven pekar på marke-
ringen. ”När jag tittar på den nu skulle jag inte ens veta vart 
jag skulle börja någonstans. Det står att det är en A-uppgift 
och den innehåller fler olika bråk. Det känns som att det 
skulle krävas väldigt mycket för att komma fram till ett svar. 
Det blir väldigt många steg på vägen där jag riskerar att göra 
fel. Jag känner lite stress. Här skulle jag inte jobba lika hårt 
med att lösa den. Jag skulle försöka men skulle inte fokusera 
på hur jag skulle komma runt det.” Elev 1 
 

I exemplen ovan är det tydligt hur nivåmarkeringen betyder något för 
eleverna. Jag tolkar det som att för dessa elever berättar nivåmarke-
ringen att det är en uppgift över deras nivå. 

En del elever beskriver blandade känslor i mötet med uppgif-
terna. Med det menar jag att eleverna både börjar tvivla på sin förmåga 
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att lösa uppgiften men att de samtidigt håller fast vid att matematiken 
ser ut som något de kan klara av. 

 
Intervjuaren presenterar en provuppgift med hög nivå-
markering. ”Svår. För jag ser A-poängen. Känner mig inte 
motiverad. Den ser lätt ut så jag kommer definitivt försöka.” 
Intervjuaren presenterar en läroboksuppgift med hög ni-
våmarkering. Elev 5: ”Den ser fortfarande lätt ut. Jag blev 
mer motiverad att lösa den eftersom jag vill veta om jag kan 
klara en A-poäng. I alla fall när den ser lätt ut. Skulle inte 
jobba hårt med att lösa den. Skulle jag ha fel och se det i facit 
skulle jag ge upp. Vanligtvis när jag ser denna markering är 
att jag slutar plugga. Jag kan ändå inte rädda upp mitt betyg 
från tidigare prov.” Elev 5 
 
Intervjuaren presenterar en provuppgift med hög nivå-
markering. ”Bara av att jag ser A-uppgiften så tänker jag att 
jag inte kommer klara det där. Men när jag tittar på den rent 
spontant så tänker jag att den är ju inte så svår. Det är ju 
bara att ta gemensam nämnare. Jag hade ändå försökt lösa 
den.” Elev 6 
 
Intervjuaren presenterar en läroboksuppgift med hög ni-
våmarkering. ”Spontant känns det som att det är svårare, 
men man blir bara förvirrad av c-et. När man väl kollar på 
dem känns det lättare och lättare. Den första uppgifter är 
mer bara ”gå på”. I den andra funderar man på vad som är 
svårare. Intervjuaren: ”Är något dolt i uppgiften?” Elev 4: 
”Det känns som att den bara borde vara svårare när man 
kollar på den.” Elev 4 
 
Intervjuaren presenterar en läroboksuppgift med hög ni-
våmarkering. ”Det är samma, Men jag ser att det är c där. 
Jag skulle självklart fortsätta och försöka. Jag läser ofta hur 
c-uppgifterna ser ut. Det är ju lätt värt ett försök. Om det är 
en novell är det inte värt ett försök. Det påverkar inte mig så 
mycket det där c-et just nu. Nu när jag ser c-et är det nog 
inte så lätt som jag trodde. Det är ju antagligen nånting som 
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är svårt med den eftersom det är ett c, kanske halvvägs in 
eller nått, som gör att man inte kan fortsätta göra klart upp-
giften.” Elev 8 

 
Det syns i citaten ovan hur eleverna brottas med tankar från två håll 
när de möter en hög nivåmarkering. Dels finns tankar om att uppgiften 
inte är för dem, alltså självtvivel, men samtidigt känner de att de vill 
försöka och kanske klara den ändå. 

En av eleverna förklarar vid ett tillfälle att nivåmarkeringen visar 
vilken typ av arbetsinsats hen ställts inför och kan närma sig uppgiften 
med en misstänksamhet. Om det står exempelvis att uppgiften är på 
A-nivå vet eleven att lösningen inte kommer komma enkelt.  

 
”Om man inte har markering så kan man misstolka en svår 
uppgift som för lätt. Får jag till exempel en division på pro-
vet och det är en A-poäng så vet jag att man ska inte bara 
dividera. Det är nått mer som efterfrågas. Jag vet hur 
många steg jag behöver.” Elev 5. 
 

Eleven menar att nivåmarkeringen hjälper till innan och under själva 
arbetet med att få hen att tänka efter en extra gång. Eleven säger sam-
tidigt att detta inte hjälper hen att jobba hårdare med uppgiften utan 
att hen ändå nöjer sig med det enkla svaret, trots att hen vet att det 
troligtvis är fel. 

3.4 Analys av elevernas känslor  
I mötet med helt omarkerade uppgifter (både på prov och i lärobok) 
uttrycker de flesta elever positiva känslor; både vad gäller att sätta 
igång och att upprätthålla arbetet med uppgiften. En av eleverna säger 
även att hen skulle ha bett om hjälp med läroboksuppgiften om hen 
inte lyckats lösa den. En annan berättar att hen skulle letat på sidan 
innan efter lösningsmetoder. Ingen uttrycker negativa åsikter om att 
uppgifterna är omarkerade i provsammanhang. Det är tydligt att ele-
verna omgående fokuserar på matematiken och lösningsmetoder. Man 
kan hävda att genom att plocka bort nivåmarkeringen har vi möjlighet 
att sänka det affektiva filtret mot inlärning hos eleverna. Elev 5 ut-
trycker en allmänt negativ inställning till ämnet och tycker läroboks-
uppgiften ser tråkig ut även om den inte är nivåmarkerad. Hen menar 
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att eftersom hen inte kan rädda sitt betyg är det ingen idé att försöka. 
Kanske har detta att göra med en utvecklad låg learning self-efficacy 
(Schunk & Pajares, 2009). Ytterligare exempel på detta går att finna 
bland de elever som upplever självtvivel i mötet med hög nivåmarke-
ring. Elev 2 berättar att hen ”skulle antagligen inte förstå vad läraren 
menar om hen förklarar.” Låt oss gå tillbaka och betrakta vad Maloney 
et al. (2013) skriver om begränsningar i arbetsminnet. Det är inte svårt 
att tänka sig att när andra tankar och självtvivel dyker upp hos eleven 
blir det svårare att lösa uppgiften än vad det skulle varit utan dessa tan-
kar. Om tankarna dessutom hindrar elever från att söka hjälp från lä-
raren eller läroboken uppstår verkliga hinder för intake (Hirsh, 2017). 

3.5 Elevernas motivation i samband med nivåmarkering 
Eleverna vittnar om att eftersom de satsar på ett visst betyg medför ni-
våmarkeringen att de väljer uppgifter utifrån sin nivå. De ut-
trycker dock hur de ibland arbetar med en nivå högre på prov. När 
uppgifterna är utanför elevens egen nivå görs en övervägning om ar-
betsinsats och eleverna uttrycker lägre uthållighet i arbetet. En 
elev uppger hur hens motivation är oförändrat låg vid nivåmarke-
ring. 

Många av eleverna uttrycker hur nivåmarkeringen gör att de väl-
jer uppgifter utifrån sin nivå. För en del elever ses detta som en 
positiv sak medan det för andra ses som negativt. Jag har valt att inte 
skilja dessa två uppfattningar åt i sammanställningen. 
 

” […] om jag ser en A-uppgift och fastnar på ett litet steg och 
inte vet hur jag ska fortsätta struntar jag i det. Jag är inte 
direkt intresserad av kunskaperna utan betygen är det enda 
jag behöver. Jag skulle behöva lägga mycket mer tid för att 
nå ett A. Man prioriterar bort att få ett A för jag behöver ju 
ha C i alla andra ämnen också.” Intervjuaren: ”Känner du 
att du har koll på vad som står i kunskapskraven?” Elev 1: 
”Jag har ju lärt mig lite att jag ligger på en C-nivå. Men jag 
vet inte riktigt vad som krävs för att få ett A när det gäller 
problemlösningsförmåga och kommunikation och sånt. Jag 
vet inte vad som är skillnaden mellan betygen.” Elev 1 
 
”Sånna som bara satsar på ett E gör bara de enklaste upp-
gifterna eftersom de inte tror att de kan även fast de 



 
 
 

34 

egentligen skulle kunna det. Antagligen.” Intervjuare: ”Och 
hur är det för dig?” Elev 2: ”För mig är det så med A-uppgif-
ter. Jag skulle nog kunna få någon poäng.” Elev 2 
 
”Man behöver inte vara lika orolig när man missar en A-
uppgift om man satsar på ett E. Detta blir också en nackdel 
för att ingen vågar satsa högre. Detta för att om man vet att 
det är en A-uppgift så kommer man ju skippa den. Jag skip-
par totalt A-uppgifterna för jag är bara ute efter E.” Elev 5 
 
”Om man inte satsar på A behöver man inte göra uppgifter 
som är markerade med c.” Elev 6 
 
”Är det en C- eller E-uppgift hoppar jag över den. För det är 
ofta något jag glömt att plugga in. En A-uppgift vet jag att 
man kan lösa om man klurar på det. Det gör inget att missa 
E-uppgifter för jag ändå visar A sen.” Elev 3 

 
I citaten ovan går att urskilja hur eleverna bestämt sig för ett betyg att 
satsa på och därför väljer uppgifter som de förknippar med det betyget. 
När jag frågar vilka uppgifter de brukar arbeta med i läroboken och på 
proven svarar vissa elever att de ibland gör uppgifter som är en nivå 
högre på prov. 
 

”a och b uppgifterna i läroboken. E och C uppgifterna på 
prov. På proven kan det bli någon A uppgift om det är in-
blandat i uppgifterna. Om det bara är A-poäng brukar jag 
skippa det.” Elev 2 
 
”I läroboken gör jag svårare delen av a, sen b och c beroende 
på tiden. Jag gör alla uppgifter på proven. Det finns ingen 
anledning att inte försöka på proven. Jag brukar inte ha 
några problem med att inte hinna färdigt på proven. Vissa 
c-uppgifter tar mycket tid på lektionerna som jag vill lägga 
någon annan stans. På provet hinner jag göra alla.” Elev 3 
 
”Jag jobbar med a-uppgifter. På prov E och C-uppgifter. Om 
jag förstår en A-uppgift brukar jag försöka lösa den men om 
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den är svår att tyda brukar jag aldrig försöka lösa den. Det 
är skillnad eftersom jag är nöjd med E, men om jag skulle 
kunna klara C och A är det ju värt att försöka. Men motivat-
ionen att plugga sånna uppgifter är väldigt låg.” Elev 5 
 
”I läroboken gör jag b och sen försöker på c. Jag gör ofta c 
men gör dem inte om jag inte orkar plugga. Jag har inte haft 
någon press att klara jättehögt. Pressen gör att man preste-
rar sämre. Jag försöker på alla på prov.” Elev 6 
 

I citaten ovan kan man se hur några av eleverna ibland väljer att försöka 
på högre nivå på proven än de vanligtvis arbetar med. 

De flesta av eleverna säger att när uppgiften har hög nivåmarke-
ring tror de att uppgiften är svårare än om den inte hade markering och 
att detta skulle påverka deras motivation. Denna påverkan sker först i 
form av att några av eleverna gör en övervägning om arbetsinsats. 
 

”På A-uppgifter funderar jag på om det är värt. Är det värt 
att sitta en halvtimme till eller ska jag gå och käka lunch?” 
Elev 6 
 
”C-uppgiften känns mest värd att lägga tid på. Om jag skulle 
klara en uppgift på A-nivå skulle jag förmodligen kunnat 
lagt den tiden på att få fler C-poäng istället. Enstaka A-po-
äng har ingen betydelse för mitt betyg.” Elev 2 
 
”Spontan känsla när man ser en A-uppgift är att den här kan 
jag skippa om jag vill för jag kommer inte kunna fixa den. 
Det är inte en känsla av att vara dålig utan istället jag bryr 
mig inte om jag har fel på den här.” Elev 5 
 
Intervjuaren: ”Hur reagerar du när du stöter på en uppgift 
som är markerad med högsta nivå?” Elev 8: ”Jag är först 
tveksam till om man ska göra den, men jag kollar alltid ige-
nom den innan jag tar det beslutet. Om det är värt eller inte. 
Känner mig bara motiverad om jag måste.” Intervjuaren: 
”Hur är det på prov då?” Elev 8: ”Till exempel om det hänger 
på ett betyg. Om man till exempel står och väger på ett betyg 
och klarar den och får ett A har man ju inget att förlora. Om 
man inte klara C lägger man inte märke till A.” Elev 8 
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Eleverna uttrycker även hur nivåmarkeringen kan medföra en lägre 
uthållighet. 
 

”Jag skulle testa, och om det gick lite dåligt skulle jag tänka 
skit samma det är ändå c-nivå. […] Med c-markering ger jag 
upp. Utan markering känner jag att det är meningen att jag 
ska klara den och då ber jag också om hjälp.” Elev 6 
 
”Behöver inte fastna på till exempel en A uppgifter. Hade jag 
inte vetat att det var en svårare uppgift hade jag nog försökt 
mer. […] Jag försöker även om jag vet att en uppgift är en A-
uppgift, men jag tror att jag hade försökt ännu mer på de 
högre nivåerna om man inte vetat vilket betyg det var. […] 
På proven är det nog lättare att ge upp än i boken. I boken 
har man exempel och tips från facit. På prov får man ju sluta 
när man är klar. Då känns tiden som man arbetat med en 
uppgift längre och sen ger man upp. A-uppgifterna är lättare 
att släppa. Det blir mer press att klara en C-nivå för min del 
än på att klara A-uppgifterna.” Elev 1 
 
”C-nivån har jag lättare att strunta i om jag inte kan. Alltså 
göra en annan uppgift istället.” Elev 4 
 
”En A-uppgift på provet skulle jag kanske inte hålla på med 
så länge. Jag skulle testa och sen inte så mycket mer.” Elev 
7 
 
”Jag skulle nog försöka mer själv med den utan markering 
innan jag ber efter hjälp.” Intervjuaren: ”Varför? ”Antagli-
gen för att det inte är ett c på den här så jag ser den som lätt. 
Eleven pekar på omarkerade läroboksuppgiften. ”Jag hade 
nog tänkt att den här ska jag klara. Hade det varit c hade jag 
nog inte tänkt så.” Elev 8 
 
”Om jag ser att det är en lättare uppgift lägger jag ner mer 
tid på den om jag inte förstod den. De svårare uppgifterna 
skulle jag släppa om jag inte förstod från början. Jag jobbar 
med det jag känner att jag kan nå.” Elev 2 
 



 
 
 

37 

En elev berättar att hens motivation är oförändrat låg i mötet med 
nivåmarkering. 

 
”Uthållighet spelar inte roll från markering. Jag kör sällan 
fast på prov eftersom jag gör de jag ser en lösning på. Jag 
brukar inte sitta och klura på uppgifter. Om jag inte ser lös-
ningen brukar jag inte göra uppgiften. Står det för mycket 
krångligt brukar jag skippa den.” Elev 5 

3.6 Analys av elevernas motivation 
Resultaten visar att eleverna har placerat sig själva på en viss nivå i be-
tygsskalan. De är villiga och kommer arbeta hårt för att hålla sig kvar 
på den nivån, men de kan eller vill sällan ta sig över denna. Det verkar 
alltså vara viktigare för eleverna att bekräfta sin plats på betygsskalan 
än att utvecklas förbi den. Detta stämmer väl överens med vad Bandura 
(1997) säger om människors motivation. Det går att se, även i denna 
studie, att elevernas tidigare erfarenheter är vad som styr deras moti-
vation mest. En fråga som väcks är om vi kan göra om förutsättning-
arna för eleverna så att deras tidigare misslyckanden inte bidrar till ett 
affektivt filter mot inlärning (Hirsh, 2017). 

Som tidigare nämnt är det vanligare att folk har ett statiskt än ett 
dynamiskt tankesätt (Dweck, 2015). Dessutom finns en allmän upp-
fattning att just matematisk förmåga är ”något man har”. Bland elever-
nas svar finns exempel på detta i form av att eleverna uttrycker hur de 
skulle ge upp vid utmaningar. En person med ett statiskt tankesätt ser 
inte hur utmaningen är en chans att lära sig något nytt utan istället som 
ett hot. 

Alla elever har dock inte ett statiskt tankesätt. Genom att studera 
svaren från Elev 3 utifrån Carol Dwecks (2015) teori om tankesätt upp-
lever jag att eleven visar tydliga tendenser av att ha utvecklat ett dyna-
miskt tankesätt. Under intervjun framkommer starka positiva åsikter 
om nivåmarkering från denna elev och hen tycker att den högsta nivån 
många gånger är lagom att starta på. Det hjälper hen att ”styra rätt”. 
Eleven bedömer sin förmåga som A-nivå och fick därför följdfrågan om 
hur hen skulle reagera om en uppgift var markerad som över A-nivån. 
Eleven svarade: ”Det skulle vara en kul utmaning och jag skulle känna 
att det skulle hjälpa mig ändå i kursen och förmodligen i senare kurser 
med.” Det tycks alltså vara så att ytterligare utmaningar inte är lika 
skrämmande för denna elev. 
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Samma elev säger generellt om nivåmarkering: ”Jag skulle bli arg 
om det inte är nivåuppdelat i läroböckerna […] det blir lättare att lägga 
sin tid på rätt saker.” Eleven förklarade dock att hen ofta kan se direkt 
på uppgifterna om de är lätta eller inte oavsett nivåmarkering. Eleven 
förklarar att hen löser uppgifterna i huvudet först och om inte det går 
sätter hen igång med papper och penna. Detta arbetssätt används även 
på de lägre nivåerna, säger hen. Det är alltså inte nödvändigtvis mar-
keringen som ”styr rätt” utan huruvida uppgiften löses i huvudet eller 
inte som guidar eleven till utmanande uppgifter. Att hoppa över upp-
gifter som känns lätta och istället rikta sin uppmärksamhet mot utma-
nande uppgifter är en stark indikation på ett dynamiskt tankesätt 
(Dweck, 2015). 

Det finns också andra elevsvar som ger indikationer på dynamiska 
tankesätt. Eleverna säger bland annat att det är nedlagd tid som är för-
klaringen till goda prestationer. De elever som presterar lågt skyller på 
lågt intresse och/eller arbetsinsats istället för statiska faktorer som 
bristande matematisk begåvning. För många av eleverna handlar dock 
framgång om att befästa sin position snarare än att utmana sig själv 
vilket indikerar ett statiskt tankesätt (Dweck, 2015). 

I några av svaren går att tyda hur en följd av nivåmarkering är att 
eleverna börjar tänka på andra saker. Detta är extra tydligt i uttalandet 
från Elev 6 om A-markering på prov: ”På A-uppgifter funderar jag på 
om det är värt. Är det värt att sitta en halvtimme till eller ska jag gå och 
käka lunch?” Här är det återigen värt att fundera på i vilken grad dessa 
tankar stör elevernas arbetsminne i enlighet med Maloney et al. (2013) 
och i vilken utsträckning detta påverkar deras matematiska förmåga 
negativt.  
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4. Diskussion 

Den övergripande bild man får av att studera elevernas svar på inter-
vjufrågorna är att de har ett väldigt stort fokus på betyg och ett väldigt 
litet fokus på lärande. Denna form av yttre motivation kanske är bra på 
kort sikt men är inte så givande för elevers livslånga lärande. Dweck 
(2015) ger många exempel på framgångsrika personer som haft ett sta-
tiskt tankesätt som begränsat dem eller gjort dem olyckliga. 

Nivåmarkeringen kan inte ensamt ge eleven en fullständig bild av 
differentieringen i kunskapskraven av begrepps-, procedur, resone-
mangs, kommunikation, relevans och modelleringsförmågan (Skolver-
ket, 2011). Dessa förmågor bedöms utifrån elevers svar, inte om de 
lyckas lösa en på förhand nivåbestämd uppgift korrekt. Eleverna i 
denna studie hade ingen, eller väldigt begränsad, uppfattning om kun-
skapskraven. Därför föreslås att, med syfte att konkretisera kunskaps-
kraven för eleverna, formativ bedömning kring elevernas svar får en 
större plats i undervisningen. 

Hur vi formulerar vår bedömning kan ha direkt betydelse för ele-
vers resultat på grund av de känslor som uppstår som direkt påverkar 
prestationen (Maloney et al., 2013). Med bakgrund av detta anser jag 
att det är viktigt för bedömande lärare att fundera över designen av sin 
bedömning. Detta med tanke på att det är elevers matematiska för-
måga som ska bedömas och inget annat. Om den undervisning eller 
bedömning vi lärare designar orsakar en höjning av det affektiva filtret 
hos vissa elever har dessa inte fått samma möjlighet att lära som de 
elever vars filter inte har höjts (Hirsh, 2017). 

Eleverna i studien har ett motstånd mot att börja med och framför 
allt upprätthålla arbetet med uppgifter som de upplever har hög svå-
righetsgrad. På grund av att de hellre återbesöker redan befäst kunskap 
kan det bli svårt för både eleven själv och läraren att se varför eleven 
inte klarar en svårare uppgift. Eftersom det är tidigare erfarenhet som 
styr tron på sin egen kapacitet (Bandura, 1997) kan det hända att elever 
på grund av detta arbetssätt ”fastnar” på ett betyg. En värdefull tanke 
är vad som skulle hända med elevernas rädsla för misslyckanden om vi 
plockade bort nivåmarkeringen i läroböcker och på skriftliga prov. Här 
kan fokus istället riktas bort från riskbedömning och eleverna kan istäl-
let göra en chansbedömning och utveckla ett dynamiskt tankesätt. 
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Albert Einstein ska ha sagt: “A person who never made a mistake 
never tried anything new.” 

De två alternativ lärare, läroboksförfattare och provskapare står 
inför är alltså att behålla eller att plocka bort nivåmarkeringen. Utan 
nivåmarkering verkar det som att de starka eleverna ändå hittar sätt att 
utmana sig men att de svaga eleverna inte behöver uppleva ökad stress 
inför markeringen. Förhoppningsvis kommer de då inte sluta arbeta 
när de når fram till högsta nivån. Nivåmarkeringen har gett eleverna i 
denna studie en god bild av vad som krävs för att visa högre nivå av 
problemlösningsförmågan. Problemens komplexitet måste alltså kom-
municeras till eleverna i efterhand. Detta kan förslagsvis göras ihop 
med att man kommunicerar elevens prestationer på resterande delar 
av kunskapskraven. 

Vill vi behålla nivåmarkeringen behåller vi de affektiva filter 
många elever upplever mot inlärningen. Vi skulle då framför allt be-
höva göra två saker. För det första måste vi arbeta i större utsträckning 
med att kommunicera de förmågor som inte går att kommunicera via 
nivåmarkeringen. Det verkar som att eleverna har svårt att ta till sig 
kunskapskraven genom att läsa dem. Vi lärare måste istället visa dem 
vad förmågorna innebär på ett mer utförligt sätt än via nivåmarkering. 
För det andra måste vi forma elevers tankar mot inställningen att fel 
och misstag utvecklar oss snarare än begränsar oss. Om man bara gör 
lätta uppgifter som man klarar utan bekymmer betyder det att uppgif-
ten inte utvecklar. Vill vi utvecklas måste vi utmana oss själva med upp-
gifter som till en början kanske känns för svåra. När vi stöter på pro-
blem använder vi oss av läraren och ber om hjälp. Vi kan behålla nivå-
markeringen om vi försäkrar oss om att varje elev alltid arbetar med att 
utvecklas så långt det går och att det som bedöms på prov är elevernas 
faktiska matematiska förmåga. Vi har för ett tag sen slutat dela in elever 
i undervisningsgrupper utifrån matematisk förmåga. Övergav vi detta 
för att istället låta eleverna själva göra denna indelning? Kanske är det 
dags att vi slutar ge eleverna verktygen för detta. Om det visar sig att 
nivåmarkeringar generellt begränsar eller hindrar elevers lärande har 
vi en skyldighet att ändra sättet vi gör detta på. 

Lärare har svårt att påverka hur läroboksförfattarna och Skolver-
ket beslutar sig för att göra angående nivåmarkering. Det vi istället har 
att välja på är om de bedömningstillfällen vi själva skapar ska vara ni-
våmarkerade eller inte. Med hjälp av det som framkommit i denna 
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undersökning förespråkar jag att lärare inte nivåmarkerar sina prov. 
Det eleverna använder nivåmarkeringen till är bland annat som guide 
och de gör en övervägning om arbetsinsats. På prov tycker jag inte det 
finns argument för att detta skulle vara nödvändigt. Samtliga elever 
borde rimligtvis försöka på samtliga uppgifter. Den ögonblickliga åter-
kopplingen av mål skulle utebli, men återkoppling kan istället ges i ef-
terhand. Utan nivåmarkering slipper vissa elever uppleva självtvivel in-
för uppgiften och kan lägga hela sitt fokus på matematiken de ställts 
inför. Med ett lågt affektivt filter hos fler elever kommer man ett steg 
närmare likvärdig möjlighet att lära och en likvärdig bedömning. 

4.1 Metoddiskussion och vidare forskning 
En nackdel med denna studie är att den endast använder sig av en da-
tainsamlingsmetod. De svar vi kan få är begränsade till vad elever är 
bekväma med att lämna ut i en enskild intervju. En teknik som skulle 
ge säkrare resultat är triangulering. Detta innebär att man genomför 
samma observation vid flera tillfällen och kanske av olika observatörer 
och med olika verktyg och/eller metoder (Cohen et al., 2007). En enda 
undersökning är oftast inte tillräckligt för att ringa in komplexiteten av 
mänskligt beteende. Med en metodologisk triangulering (användning 
av flera olika metoder för datainsamling) skulle det vara möjligt att un-
dersöka fenomenet nivåmarkering ytterligare och skaffa sig en mer hol-
istisk bild av hur elever upplever och handskas med det. Med denna 
undersökning gör jag inget försök att säga hur det är utan snarare hur 
det skulle kunna vara gällande elevers upplevelser av nivåmarkerade 
uppgifter. Resultatet är dessutom starkt kontextbundet till elever på 
studieförberedande program. Det vore intressant om vidare forskning 
undersöker samma fenomen i en annan kontext. Som antytts i kapitel 
1 finns kopplingar mellan svårighetsgrad på uppgifter och prestations-
nivå eller genus. Det skulle vara intressant att se ytterligare forskning 
om nivåmarkerade uppgifter i matematik som tar hänsyn till dessa pa-
rametrar. 

4.2 Slutsats 
Eleverna i studien förknippar sig själva med någon av nivåerna i kun-
skapskraven. Denna nivå har bestämts utifrån tidigare prestationer och 
styr i stor utsträckning elevernas arbetsinsatser och känslor inför upp-
gifter. De tycker nivåmarkeringen ger en återkoppling till de mål de satt 
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upp för sig själva men uttrycker inte att nivåmarkeringen hjälper dem 
att nå högre än dessa mål. Det är vanligt att eleverna känner självsä-
kerhet när uppgifterna är markerade med den nivå de förknippar sig 
själva med och självtvivel när markeringen ligger ovanför. De är be-
redda att arbeta hårt för att hålla sig kvar på sin nivå, men uttrycker 
svag motivation inför att ta sig över den.  
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Appendix A - Intervjuguide 

I starten av intervjun förklaras återigen villkoren för deltagandet. Jag 
är tydlig med att det är deras egna upplevelser jag är ute efter; alltså 
det som de känner under lektioner och i provsammanhang inför nivå-
markering. 

På prov eleverna brukar få är uppgifter markerade som på de nat-
ionella proven med (E/C/A). I läroböckerna är nivåerna a, b och c i sti-
gande svårighetsgrad. I intervjun används därför samma markering. 
Följande frågor användes för att styra intervjun i rätt riktning. De får 
gärna ta tid på sig att svara. 

 
Frågor om nivåmarkeringen och kunskapskraven: 
 

• Intervjufråga 1: Varför är uppgifterna indelade i tre olika nivåer i 
läroböckerna och på prov, tror du? 

- Följdfråga 1 till intervjufråga 1: Vilka är fördelarna med att ha tre 
nivåer? 

- Följdfråga 2 till intervjufråga 1: Kan du se några nackdelar med 
nivåmarkerade uppgifter? 

 
• Intervjufråga 2: Vad är det som gör att en elev får ett A medan en 

annan får ett C? 
- Följdfråga 1 till intervjufråga 2: Vad skiljer deras prestationer åt? 
- Följdfråga 2 till intervjufråga 2: Visar nivåmarkeringen vad som 
krävs för högre betyg? 

- Följdfråga 3 till intervjufråga 2: Känner du att du har koll på vad 
som skiljer nivåerna i kunskapskraven? 

 
Om känslor inför nivåmarkerade uppgifter: 
 

• Intervjufråga 3: Beskriv vad du känner om du skulle ställas inför 
den här uppgiften på ett prov. Skulle du jobba hårt med att lösa 
båda deluppgifterna? 
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• Intervjufråga 4: Om vi istället tänker oss att uppgiften skulle sett 

ut såhär. Berätta för mig hur det känns nu. Skulle du arbeta hårt 
med att lösa uppgiften? 

 
• Intervjufråga 5: Om du skulle stöta på denna uppgift i läroboken, 

vad känner du inför att lösa den? 

 
 
• Intervjufråga 6: Om du skulle stöta på denna uppgift i läroboken, 

vad känner du inför att lösa den? 

 
 
Frågor om nivåmarkering och motivation: 
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• Intervjufråga 7: Vilka nivåer arbetar du med i läroböckerna och 
vilka arbetar du med på proven? 

 
• Intervjufråga 8: Anta att du kör fast på en uppgift. Berätta om hur 

du upplever din uthållighet i förhållande till om uppgiften är mar-
kerad eller inte. 

 
• Intervjufråga 9: Hur reagerar du när du ser en uppgift som är mar-

kerad med lägsta nivån? 
- Följdfråga till intervjufråga 9: Hur reagerar du när du ser en uppgift 
som är markerad med högsta nivån?  
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Appendix B – Informationsbrev 

Information om studien: 
Gymnasieelevers möte med matematikuppgifter 
 
Denna studie görs i syfte att undersöka elevers känsla inför lärobok- 
och provuppgifter. Som informationsinsamling kommer jag använda 
mig av enskilda intervjuer. Dessa ska ses som samtal där dina tankar 
ska stå i fokus om hur du ser på din egen matematiska kapacitet och 
hur denna påverkar dig i bland annat provsituationer. 

I studien kommer personuppgifter i form av intervjuanteckningar 
att behandlas. Dessa kommer att vara anonymiserade och endast jag 
som intervjuare kommer att känna till vem anteckningarna tillhör. 
Dessa kommer att lagras på ett säkert sätt och kommer endast behand-
las enligt ditt informerade samtycke (se samtyckesformulär). Inform-
ationen kommer inte att användas till annat än forskning. 

Deltagandet i denna studie är helt frivilligt och du kan när som 
helst avbryta ditt samtycke utan att säga varför. Detta kommer dock 
inte att påverka den behandling som skett innan du drog dig ur. Inga 
obehöriga kommer att kunna ta del av uppgifterna och intervjuanteck-
ningarna kommer som längst att lagras tills dess att uppsatsen är god-
känd och betyget är registrerat i Karlstads universitets studieregister. 

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt data-
skyddsförordningen har du rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter 
om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har 
även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot be-
handling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål 
till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på 
Karlstads universitet är dpo@kau.se. Efter att uppsatsen är klar kom-
mer du att få ta del av resultatet. Uppsatsen kommer eventuellt att pub-
liceras på diva.portal.org.  

 
 
Uppsatsskrivare: 
Mathias Nilsson 
 

Handledare: 
Sorina Barza, 
docent i matematik 
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Appendix C – Samtyckesformulär 

Samtycke till att delta i studien: 
Gymnasieelevers möte med matematikuppgifter 
 
Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. 
Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan 
avbryta mitt deltagande i studien utan att ange något skäl. 
 
Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och god-
känner att Karlstads universitet behandlar mina personuppgifter i en-
lighet med gällande dataskyddslagstiftning och lämnad information. 
 
 
 
................................................... 
Underskrift 
 
 
 
................................................... ……………............................................  
Namnförtydligande  Ort och datum  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppsatsskrivare: 
Mathias Nilsson  
 

Handledare: 
Sorina Barza, 
docent i matematik 

 


