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Nytt poängsystem i Matematik 2b

Sammanfattning

Ett nytt poängsystem införs i Matematik 2b för att avgöra om en elev
uppn̊att målen p̊a E-niv̊a för det centrala kursinneh̊allet. Istället för att ele-
ven behöver bli ”godkänd” p̊a alla de delar som kursen inneh̊aller kommer
de olika delarna att graderas med poäng. För att bli godkänd kommer eleven
att behöva uppn̊a ett visst antal poäng som ocks̊a ska vara fördelade p̊a ett
visst sätt över kursens inneh̊all.

Varför poängsystem?

Upplägget av matematikkurserna p̊a Film- och Musikgymnasiet syftar i första
hand till att fr̊an första början ge alla elever möjlighet att läsa kursen i det
tempo som är mest lämpligt för dem s̊a att s̊a många som möjligt ska uppn̊a
målen. Samtidigt beskriver kursplanen en stor mängd inneh̊all som man ska
lära sig i kursen och kunskapskrav som är absoluta, d.v.s. precis lika för alla
oavsett vilka förutsättningar och mål man har. Det gäller för alla betygssteg
inklusive betyget E. Därför har det varit viktigt att formulera en tydlig gräns
för vad man behöver visa upp för att kunna bli godkänd i kursen.

Till kursen hör en handbok.∗ I handboken kan man läsa om de 19 olika delar,
spridda över fem prov, som kursen är uppdelad i. För att bli godkänd har
man tidigare behövt bli godkänd i varje del för sig – vid ordinarie prov eller
komplettering. I det nya upplägget kopplas kursens 19 olika delar istället till
ett visst antal poäng vardera. Det kommer s̊aledes att finnas en maxpoäng.
För att bli godkänd (uppn̊a E-niv̊a) kommer eleven att behöva ta många av
dessa poäng, men inte precis alla. Det innebär att om en elev uppvisat vissa
kunskaper men inte alla p̊a n̊agon viss del p̊a ett prov kommer eleven att
ta vissa poäng istället för att eleven m̊aste göra en komplettering. Samtidigt
kommer det att finnas möjlighet för eleven att återkomma till avsnittet och
ta fler poäng. Utöver krav p̊a minsta antal poäng kommer det att ställas

∗Se länk p̊a adressen www.filmomusikgymnasiet.se/matematik
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krav p̊a hur de olika poängen ska vara fördelade över kursen (se nedan). Det
kommer inte att vara möjligt för eleven själv att välja bort delar ur kursen.

Syftet är att vi ska komma ifr̊an problemet med ”rester” som hopar sig för
eleven och som hindrar eleven att komma vidare i kursen. En annan effekt
blir att det blir enklare att se var man behöver fokusera om man ligger efter
i kursen.

Poängsystemet i detalj

Kursen är i kursboken uppdelad i fem kapitel. Det gör att kursen exami-
neras med fem kapitelprov. Varje kapitel inneh̊aller mellan tre och fem in-
neh̊allsdelar som bedöms och som kan kompletteras var för sig. Var och en
av dessa delar kopplas till ett visst antal poäng – 2 poäng för kortare eller
mindre viktiga delar och 3 poäng för längre och viktigare delar av kursen.
P̊a s̊a sätt kommer kursen att omfatta totalt 49 poäng.

Tre krav

För att bli godkänd (uppn̊a E-niv̊a) p̊a kursen behöver eleven uppfylla tre
krav:

1. Eleven behöver ta minst 37 poäng av de totalt 49 poängen, d.v.s. tre
fjärdedelar av alla poäng

2. Eleven behöver ta minst hälften av alla poäng för varje kapitel,
avrundat upp̊at till närmaste heltal

3. Eleven behöver ta minst en poäng p̊a varje del
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Poäng per del

Läs mer om inneh̊allet i de olika delarna i handboken.

Kod Rubrik Poäng
T4 Kvadrerings- och konjugatreglerna 2
T7a Algebraisk lösning av andragradsekvationer 3
T11 Komplexa tal 2
T1 Budgetering 2
T5a Räta linjens ekvation 3
T10b Grafisk lösning av linjära ekvationssystem 2
T10a Algebraisk lösning av linjära ekvationssystem 3
G3a Vinklar 2
T5b Analytisk geometri 2
G3c Klassiska satser i geometrin 3
G3b Likformighet och kongruens 3
F3 Allmänna egenskaper hos funktioner 3
F5 Egenskaper hos andragradsfunktioner 3
T7b Grafisk lösning av andragrads- och exponentialekvationer 2
T2 Potenser med rationella exponenter 2
T9 Logaritmer 2
S3 Läges- och spridningsm̊att 2
S4 Normalfördelningen 2
S1 Statistiska metoder 3
S2 Regressionsanalys, korrelation och kausalitet 3

Summa 49

Bedöming

För bedömning av de olika delarna i kursen gäller generellt följande:

Poäng Resultat
0 poäng Eleven har inte uppvisat kunskaperna
1 poäng Eleven har uppvisat vissa kunskaper
2 poäng av 3 Det finns vissa kunskaper som eleven inte har uppvisat
Full poäng Eleven har uppvisat kunskaperna

Poäng f̊as för kunskaper uppvisade vid bedömningstillfället. Exempel: En elev
har f̊att 1 poäng p̊a en viss del. Vid ett senare tillfälle gör eleven ett nytt
försök p̊a samma del. Eleven f̊ar 1 poäng igen, men för andra kunskaper än
de som eleven visade första g̊angen. Efter detta kommer eleven fortfarande
att ha 1 poäng p̊a den delen eftersom eleven d̊a har tappat de kunskaper som
gav poängen första g̊angen.
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Att ligga i fas

Att ”ligga i fas” i kursen tolkas som att eleven har tagit s̊a pass m̊anga poäng
att om eleven fortsätter p̊a samma sätt under resten av kursen kommer eleven
att n̊a minst ett E. Det innebär, i enlighet med de tre kraven beskrivna ovan
att:

1. Eleven har tagit minst tre fjärdedelar av alla poäng som eleven dittills
haft möjlighet att ta:

Kapitel Rubrik Total poäng ”I fas”
Kapitel 1 Uttryck och evkationer 9 7
Kapitel 2 Linjära funktioner 17 13
Kapitel 3 Geometri 27 21
Kapitel 4 Funktioner 39 30
Kapitel 5 Statistik 49 37

2. Eleven har tagit minst hälften av alla poäng för varje kapitelprov som
eleven har genomfört, avrundat upp̊at till närmaste heltal:

Kapitel Rubrik Maxpoäng Minst för E
Kapitel 1 Uttryck och ekvationer 9 5
Kapitel 2 Linjära funktioner 8 4
Kapitel 3 Geometri 10 5
Kapitel 4 Funktioner 12 6
Kapitel 5 Statistik 10 5

3. Eleven har tagit minst en poäng p̊a varje del som eleven har studerat

Kursm̊al

Precis som förut syftar ”godkänt” p̊a de olika delarna, numera ”tillräckligt
många poäng”, till hur eleven har uppvisat kunskaper om inneh̊allet i av-
snittet i förh̊allande till de kursm̊al som brukar kallas begrepp och procedur.
(Läs mer om detta i handboken.) Precis som förut gäller att övriga förmågor
återkommer genom hela kursen utifr̊an inneh̊allet i de olika kapitlen.

Nationellt prov

Det nationella provet utgörs av ett stickprov p̊a allt inneh̊all i kursen och kom-
mer precis som förut att vara ytterligare ett tillfälle att visa upp tillräckliga
kunskaper om kursens hela inneh̊all. Ett godkänt nationellt prov kommer
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därför att likställas med att f̊a minst 37 poäng i poängsystemet. Inför be-
tygsättningen vägs allt underlag samman men särskild vikt läggs vid resul-
tatet p̊a det nationella provet.

I överg̊angsperioden

I och med införandet av poängsystemet kommer följande att hända:

– Varje elevs resultat hittills kommer att översättas till det nya systemet

– Nya resultat kommer att rapporteras med poäng i SchoolSoft; gamla
resultat kommer endast att översättas i SchoolSoft om det är möjligt
(resultat fr̊an tidigare läs̊ar kan ej ändras) och det kommer att ske
successivt

Observera att SchoolSoft inte är anpassat för den här typen av upplägg och
därför finns det precis som förut en risk att resultatrapporteringen – och
framför allt resultatsammanställningen – inte kommer att kunna göras där
p̊a ett helt optimalt sätt.

Vänligen ha överseende med att systemet fortfarande är under utveckling
och kan behöva finjusteras under kursens g̊ang. Ställ eventuella fr̊agor till
mig s̊a svarar jag s̊a gott jag kan.

Johan Sperling
Matematiklärare
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