
Sida 1

Betyg och prövning
Kl. 09.00



Sida 2

Styrdokumentskedjan och allmänna råd

Olika syften med bedömning

Från många bedömningar till ett betyg – ny princip

Likvärdiga betyg

Andra frågor kopplade till betyg

Innehåll



Sida 3

Styrkedjan och allmänna råd



Sida 4



Sida 5

Allmänna råd om betyg och 

prövning

1. Inför betygssättningen

2. Informera om betyg och betygssättning

3. Betygssättning

4. Följa upp betyg och betygssättning

5. Prövning



Sida 6

Behovet av råd

• Att skilja mellan olika syften med bedömningar

• Hur man pratar om betyg

• Vikten av att läsa och tolka betygskriterier i relation till resten 

av kurs- och ämnesplanen samt undervisningen

• Hur man analyserar och värderar underlag för att komma

fram till betyg

• Den nya principen sammantagen bedömning och byte till 

betygskriterier

• Att arbeta för likvärdighet och särskilt beakta nationella prov

• Lärares, rektorers och huvudmäns ansvar för uppföljning



Sida 7

Olika syften med 

bedömningar



Sida 8

Vad är bedömning?

Olika slags beslut ställer 

olika krav på 

bedömningarna



Sida 9

Två huvudsyften med bedömningar

Vad behöver jag ta 

reda på?

Vilken del av 

kursplanerna är i 

fokus?



Sida 10

Olika krav beroende på syfte



Sida 11

Från många bedömningar till 

ett betyg – ny princip för 

betygssättning



Sida 12



Sida 13

Förenklad betygsskala

• Inom komvux på grundläggande nivå, 

komvux som särskild utbildning på 

grundläggande nivå och komvux i 

svenska för invandrare (sfi).

• Godkänt och Icke godkänt 

• Sammantagen bedömning gäller ej



Sida 14

A-F-betygsskalan – vilket steg stämmer bäst?

• Kriterier = kännetecken på kunskaper i 

tre steg E/C/A

• Vilket steg på skalan motsvarar 

sammantaget bäst elevens kunskaper?

• Även om olika underlag pekar åt lite 

olika håll är det den sammantagna

nivån som blir betyget

• Skarp regel vid E, mjukare regel ovanför 

E



Sida 15

Ett brett och varierat underlag – men vad räknas?



Sida 16

Analysera betygsunderlaget

Obs: ”ta hänsyn till all 

tillgänglig information” 

ersätts med att göra en 

”allsidig bedömning i 

relation till 

betygskriterierna”.

Läraren tar hänsyn till 

relevant information i 

relation till 

betygskriterierna.

Genomfördes uppgifter 

under okontrollerade 

former utanför 

lektionstid?

Förstod eleven 

uppgiften?



Sida 17

Att ställa sig validitetsfrågor

• När genomfördes 

bedömningen?

• Hur omfattande var 

bedömningen?

• Hur tillförlitlig var 

bedömningen??



Sida 18

Att läsa och tolka betygskriterierna

”Eleven använder historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.” 

(kursplanen i historia) eller att ”Eleven läser texter med flyt” (ämnesplanen i

svenska) betyder inget utan hänsyn till ämnet och undervisningen.

Hänsyn till ämnet och undervisningen:

➢ Innebär att olika delar och underlag väger olika tungt vid 

betygssättningen

➢ Innebär större vikt vid det som betonas i ämnets syfte och det 

centrala innehåll



Sida 19

Sammantagen bedömning - sammanfattning

• För E måste elevens kunskaper motsvara 

samtliga delar av kriterierna

• För A-E kan elevens kunskaper variera inom 

den delen av skalan

• Samtliga delar av kriterierna för A och C 

behöver inte vara uppfyllda för att de betygen 

ändå ska kunna sättas

• Betygen D och B när nivån bedöms ligga 

mellan A/C eller C/E

• Tyngdpunkterna i ämnet är vägledande



Sida 20

Likvärdiga betyg



Sida 21

Nationella prov

• Provens syfte är 

betygsstödjande

• Resultaten ska 

särskilt beaktas vid 

betygssättningen



Sida 22

Att särskilt beakta resultat från nationella prov

• Provbetygen = gemensam 

referens/nivåkalibrering

• Provbetyget har större betydelse än andra 

underlag men betyget måste inte vara samma.

• Särskilda skäl krävs för att bortse från 

provbetyget.

• Ju fler och mer systematiska avvikelser, desto 

större skäl att diskutera kollegialt

• Kollegiala träffar för att kalibrera betygskrav



Sida 23

Uppföljning av betyg och provbetyg

• Uppföljning av alla betyg

• Provbetygen är viktiga för att kalibrera 

lärares egna tolkningar

• Kollegialt arbete mellan lärare – vilka 

avvikelser är motiverade/inte 

motiverade?

• Analys för att uppmärksamma mönster

på samtliga nivåer lärare, rektor, 

huvudman



Sida 24

Likvärdiga betyg

• Nya kurs- och ämnesplaner och ny betygsprincip leder 

sannolikt till mer rättvisande betyg i relation till elevens 

kunskaper i ämnet

• Läraren får större möjligheter att göra en 

sammantagen, professionell bedömning och sätta det 

betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper i ämnet

• Betygen blir dock inte nationellt likvärdiga

– Skolverket visar i flera rapporter på att detta är 

systemfel och inget lärarna klandras för

– För ökad nationell likvärdighet krävs andra åtgärder



Sida 25

Andra frågor kopplade till 

betyg 



Sida 26

Informera om betyg

Måste man inte 

visa det jämt?

För betyget E måste du ha 

visat att du kan allt det som 

står i betygskriterierna för E 

men du måste inte ha visat 

det jämt, och särskilt inte 

från början.



Sida 27

Betygsbeteckningar och betygsmatriser

• Betygsbeteckningar är

övergripande och inte

uppgiftsanpassade. 

• Användbar och 

framåtsyftande återkoppling

ställer andra krav. 

• Elevernas uppmärksamhet

riskerar att styras mot 

betygen i stället för vad de 

ska lära sig.

Om betygsmatriser är utgångspunkten 

för undervisningen kan:

- undervisningen smalnas av

- möjligheterna till flexibel och följsam 

undervisning krympa

- problem uppstå vid värderingen av 

olika underlag vid betygssättningen

- uppmärksamheten riktas mot 

betygskriterierna istället för 

ämneskunskaperna



Sida 28

Prövning och validering

• Prövningar får inte vara godkäntkompletteringar.

• Prövningar genomförs mot betygsskalans alla steg och i relation till alla 

delar av betygskriterierna 

• Vid prövningnar utforma ändamålsenliga bedömningssituationer för att 

säkerställa ett tillräckligt brett betygsunderlag utifrån kursens eller ämnets 

syfte, centrala innehåll och betygskriterier. 

• Läraren får använda information som finns om elevens kunskaper sedan 

tidigare om den bedöms relevant och tillförlitlig vid prövningen.

• Betyg efter validering sker genom prövning.



Sida 29

Omprov och inlämningar

• Vad gör läraren när det inte finns ett tillräckligt brett 

och varierat betygsunderlag p.g.a. att eleven:

– inte har gjort alla prov,

– inte har klarat alla uppgifter eller

– inte har lämnat in uppgifter i tid...?



Sida 30

Sätta betyg tillsammans med en kollega som 

inte är legitimerad
Betyg ska beslutas av den eller de lärare som

bedriver undervisningen vid den tidpunkt när betyg

ska sättas. 

Om läraren eller lärarna inte är legitimerade, ska 

beslutet fattas tillsammans med en lärare som är

legitimerad. Undantag finns för yrkeslärare.

➢ Rektorns ansvar – planering, information och tid

➢ Som legitimerad lärare – bedöma om den 

information som finns kan fungera för att sätta

betyg



Sida 31

Undantagsbestämmelsen



Läs mer på 

skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen


