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3 LIKVÄRDIGA BETYG OCH MERITVÄRDEN 

Förord 

Våren 2019 publicerade Skolverket rapporten Analyser av likvärdig 

betygssättning mellan elevgrupper och skolor som visade på att betygen i årskurs 

9 i grundskolan inte sattes likvärdigt i riket och att det fanns stora inslag av så 

kallad relativ betygssättning. Rapporten följdes upp med ytterligare rapporter som 

stärkte resultatbilden och visade på att den var snarlik i gymnasieskolan.   

I samband med publiceringen av rapporten informerade Skolverket om vikten av 

att utreda vidare hur betygens likvärdighet kan stärkas. Exempelvis genom att 

fastslå hur mycket betygen får avvika från de nationella proven på gruppnivå. 

Detta som ett stöd för lärare att vid betygssättning i ett ämne som det ges ett 

nationellt prov i särskilt beakta resultat på det provet.   

En arbetsgrupp från Skolverkets läroplansavdelning och analysavdelning gavs 

under hösten 2019 i uppdrag att undersöka frågan hur betygens likvärdighet skulle 

kunna främjas genom en tydligare koppling mellan de nationella proven och 

betygen.  

Beslut om åtgärder är någonting som fattas av riksdag och regering. I denna 

rapport ger Skolverket som expertmyndighet ett kunskapsunderlag för att bidra 

till en fortsatt diskussion om hur betygens och meritvärdenas likvärdighet skulle 

kunna främjas. Undersökningen har utvärderat olika modellers effekt för 

likvärdigheten i betygen och meritvärdena. Rapporten visar på tänkbara sätt att 

komma åt problematiken och ger även rekommendationer för fortsatt utredning.  

Stockholm, december 2020 

Peter Fredriksson 

Generaldirektör 
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Till Skolverkets generaldirektör 

Arbetsgruppen överlämnar härmed rapporten Likvärdiga betyg och meritvärden 

som är resultatet av den undersökning som vi har genomfört om hur betygens 

likvärdighet kan stärkas. I rapporten har arbetsgruppen undersökt olika modeller 

för att främja betygens och meritvärdenas likvärdighet.  

Bristande likvärdighet i betygen är ett allvarligt problem för skolsystemet. Det 

påverkar till exempel elevers chanser att bli antagna till gymnasieskolan och 

högskolan. Det kan också leda till att huvudmännens resultatuppföljning bygger 

på felaktig information. Om tilliten till betygen urholkas påverkas hela 

utbildningssystemets legitimitet.  

Syftet med den här undersökningen är att utvärdera och bidra med kunskap om 

hur de nationella proven skulle kunna användas för att uppnå mer likvärdiga 

betyg och meritvärden. Eftersom skolan är ett komplext system förs också 

resonemang om olika tänkbara effekter av förslagen. Skolverket vill med 

rapporten bidra till kunskapsläget och till vidare diskussioner. 

Undersökningen tar sin utgångspunkt i tidigare undersökningar av Skolverket som 

visat att betygen i både grundskolan och gymnasieskolan inte är likvärdiga och att 

betygssättningen skiljer sig avsevärt mellan olika skolor, trots stödmaterial och 

kompetenshöjande insatser under ett antal år. Den huvudsakliga förklaringen till 

den olikvärdiga betygssättningen är att det finns en grundläggande 

systemproblematik. Slutsatsen är att det är svårt för lärare ensamma att 

åstadkomma nationellt likvärdiga betyg enbart med stöd av kurs- och 

ämnesplaner samt kunskapskrav.  

Den arbetsgrupp på Skolverket som tagit fram rapporten består av 

undervisningsråden Hannes Theander, Karl Larsson, Jens Anker-Hansen, Cecilia 

Johansson, Jenny Lindblom, Daniel Gustafsson, Jonas Sandqvist och Anders 

Auer. Dessutom har en extern referensgrupp med forskare gett värdefull respons 

på arbetsgruppens analyser och arbete. 

Stockholm, december 2020 

Arbetsgruppen 
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Sammanfattning 

Betygssättningen skiljer sig avsevärt mellan olika skolor. En given prestation kan 

ge olika betyg beroende på vilken skola en elev går på. I den här rapporten 

utvärderar och lämnar arbetsgruppen förslag på hur de nationella proven kan 

användas för att uppnå mer likvärdiga betyg och meritvärden.   

Dagens betygssystem leder inte till likvärdiga betyg  

Analyser som Skolverket har gjort tidigare visar att det finns en inbyggd 

problematik i betygssystemets utformning. Lärarna klarar på ett bra sätt sitt 

uppdrag att sätta likvärdiga betyg inom sina elevgrupper, men systemet ger dem 

inte tillräckliga förutsättningar att uppnå nationell likvärdighet, det vill säga att 

sätta likvärdiga betyg mellan olika elevgrupper och skolor. Det stämmer också 

överens med hur lärare själva uppfattar möjligheterna att uppnå likvärdighet i 

dagens betygssystem. Inför det målrelaterade betygssystemets införande i början 

av 1990-talet sågs detta som ett mindre problem. Analyserna visar att de insatser 

som staten därefter har genomfört inte har gett någon märkbar effekt. Ingen av de 

åtgärder som har vidtagits har heller syftat till att förändra betygssystemet. En 

viktig slutsats, och som är utgångspunkten för denna undersökning, är att 

systemfel bör åtgärdas på systemnivå. 

De nationella proven genomgår just nu en utveckling som syftar till att göra dem 

mer anpassade för att resultaten ska särskilt beaktas vid betygssättning. Det finns 

däremot lite kunskap om hur lärare faktiskt använder de nationella provresultaten. 

Tillgängliga data talar emot att de används på ett nationellt likvärdigt sätt. Flera 

utredningar har pekat på behovet att utreda hur man skulle kunna bestämma hur 

provresultaten ska användas för att uppnå största möjliga nytta med provsystemet.  

Betyg som används för urval måste vara rättssäkra och 

likvärdiga 

Det är viktigt att ett betygssystem utformas utifrån en välgrundad och genomtänkt 

prioritering av de olika funktioner som knyts till betyg. Om utbildningssystemet 

lägger stor vikt vid betygen för behörighet och urval behöver betygssystemet 

svara upp mot höga förväntningar på likvärdighet och rättssäkerhet. När det 

målrelaterade betygssystemet infördes stod dock andra funktioner i förgrunden. 

Det är en av orsakerna till att betygen inte blivit mer likvärdiga trots att det 

genomförts många insatser som syftat till att uppnå det.  

Det går att förbättra likvärdigheten i betygssättningen med 

en ny modell  

Undersökningens huvudsakliga resultat är att det går att förbättra likvärdigheten i 

betygssättningen märkbart jämfört med i dag. Det finns dock olika sätt att göra 

det på. Tre modeller har visat sig ge störst effekt på betygens likvärdighet: 
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Statistisk moderering (elevens intagningspoäng beräknas centralt utifrån både 

lärarens betyg och elevens resultat på nationella prov, som modererats utifrån 

skolans resultat) får bäst utfall i ett likvärdighetsperspektiv på både individ- och 

skolnivå. Modellen korrigerar fullt ut för att skolor har en generös eller sträng 

betygssättning. Modellen kräver inga ändringar av nuvarande grunder för lärares 

betygssättning och den förenklar provkonstruktionen. Modellen eliminerar 

incitament att inflatera betyg. Modereringsprocessen kan uppfattas som teknisk 

och orättvis för individer. 

Sammanvägning (elevens lärarbetyg och elevens provresultat vägs samman enligt 

en förutbestämd formel till en individuell intagningspoäng) ger liknande effekt 

som statistisk moderering på individnivå, men kommer inte åt att vissa skolor har 

strängare eller mer generös betygssättning. Modellen är intuitiv men hanterar inte 

incitamenten att inflatera betyg. 

Direktstyrning (skolans prestation på nationella prov ger ett genomsnitt för 

gruppens betyg, läraren får ett intervall inom vilket gruppens betyg får avvika) ger 

god effekt på skolnivå, något sämre på individnivå. Modellen kräver 

kontrollåtgärder för regelefterlevnad och kan uppfattas som en återgång till det 

tidigare systemet. 

Resultaten visar också att examensprov (intagningspoäng avgörs enbart av 

resultat på nationella prov) ger ett sämre utfall på den totala likvärdigheten än det 

nuvarande systemet.  

Det krävs förändringar i det nationella provsystemet   

De tre modellerna ovan skulle kräva vissa förändringar i hur de nationella proven 

konstrueras, administreras och bedöms jämfört med i dag. Det handlar dels om 

central bedömning av proven, dels om nya metoder för att stabilisera provens 

svårighetsgrad över tid. Statistisk moderering och sammanvägning bedöms göra 

proven minst styrande för lärarnas undervisning.  

Det behövs mer detaljerade och fördjupade analyser 

Rapporten ger inte en uttömmande analys av alla konsekvenser som en modell 

skulle leda till. Rapporten ska snarare ses som en startpunkt för en fortsatt 

diskussion om hur ett mer likvärdigt betygssystem bör utformas. 

Rapportens viktigaste bidrag är att utifrån såväl kvalitativa som kvantitativa 

analyser ge en generell bild av vilka betygsmodeller som har bäst förutsättningar 

att optimera likvärdigheten i betygssättningen. Den kvantitativa analysen baseras 

på data från grundskolans ämnen matematik, svenska och engelska men fångar 

ändå upp aspekter av betygssättningen som är av generell karaktär och säger 

således något även för andra ämnen i såväl grundskolan som gymnasieskolan. 

Resultaten bör ses i ett övergripande systemperspektiv, och kompletterande 

analyser på detaljnivå behöver genomföras innan ett förslag tas fram. I ett fortsatt 

arbete behöver det göras en juridisk analys av modellernas påverkan på skollag 
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och aktuella förordningar. Därtill behöver det göras juridiska bedömningar utifrån 

rättssäkerhet, transparens och ickediskriminering.   

Några aspekter som är särskilt viktiga att lyfta fram i fortsatt diskussion och 

utredning: 

• Med mer likvärdiga betyg kommer skillnaderna mellan skolors resultat att 

synliggöras mer jämfört med i dag. Det kan leda till att behovet av 

utjämnande åtgärder ökar. 

• Hur behörighetskraven till gymnasieskolan ska hanteras behöver utredas mer i 

detalj. 

• Konsekvenser för enskilda elevgrupper bör utredas mer i detalj. En modell 

behöver eventuellt kompletteras med särskilda lösningar för till exempel 

ovanligt små skolenheter och elever vars prestationer avviker ovanligt mycket 

kunskapsmässigt jämfört med övriga elever på skolan. 

• Utredning av rättssäkerhetsaspekter samt vilken reglering som behövs för att 

genomföra viss modell. 

• Juridisk bedömning av risker för att elever missgynnas av vald modell och 

bedömning av risker för diskriminering med viss utformning av provsystem 

eller modell. 

• Den nuvarande andelen provämnen är få. Det begränsar potentialen att 

förbättra den totala likvärdigheten utifrån normerande nationella slutprov i 

både grundskolan och gymnasieskolan. Därför behöver åtgärder för att 

åstadkomma större normeringseffekt utredas vidare.  

• Det finns varianter av de olika modellerna och de behöver utvärderas mot 

varandra. Dessutom behöver ytterligare detaljer utredas, till exempel mot 

vilken population som normeringen ska ske i gymnasieskolan eftersom endast 

delar av en årskull läser vissa ämnen.  
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Undersökningens syfte och 

avgränsningar 

Syfte 

Syftet är att undersöka förutsättningarna för en modell för att stärka betygens och 

meritvärdenas likvärdighet på nationell nivå.  

Uppdraget som gavs arbetsgruppen var följande: 

− Analysera förutsättningar för och innehåll i ett eventuellt system där de 

nationella proven får en tydligare roll i att normera betygen på gruppnivå. 

− Föreslå och utvärdera, såväl kvalitativt som kvantitativt, modeller där 

provresultaten från de nationella proven används för att normera ämnes- eller 

kursbetyg på gruppnivå. 

Utgångspunkten för undersökningen har därför varit att utvärdera modeller som 

bygger på en bestämd relation mellan nationella prov och betyg, men även andra 

modeller diskuteras i rapporten.  

Uppdraget är initierat av Skolverkets generaldirektör och resultaten utgör ett 

kunskapsunderlag för fortsatta diskussioner och/eller utredningar om hur betygens 

likvärdighet kan stärkas. 

Avgränsningar 

I rapporten utvärderar arbetsgruppen bara tänkbara modeller utifrån hur mycket 

betygens och meritvärdenas likvärdighet kan förbättras med en viss modell. Vi 

gör även bedömningar av modellernas konsekvenser för undervisningen, 

betygssättningen och provsystemet. Det är primärt utifrån detta som slutsatser 

dras i rapporten.  

Modeller ska inte ses som färdiga förslag, utan behöver utredas mer utifrån olika 

perspektiv, till exempel hur modellernas olika utformning påverkar olika 

elevgrupper, hur modellerna kan tas emot och tillämpas och hur provsystemet i 

övrigt skulle behöva förändras. Undersökningen har gjorts på en övergripande 

nivå där det primära fokuset är likvärdighetsutfallet för hela populationen elever. 

Det går inte att utesluta att en mer detaljerad analys av en viss utformning av 

modellerna riskerar att påvisa brister vad gäller rättssäkerhet, transparens och 

ickediskriminering. Därför behöver en eventuell kommande utredning ta med 

dessa perspektiv i framtagande av modell. (Se rekommendationer i rapportens 

avslutande del.)  

En annan tydlig avgränsning är att undersökningen fokuserat på modeller utifrån 

provämnen. Alla ämnen har inte nationella prov och andelen ämnen med 

nationella prov är låg. Därför är det viktigt att hålla i minnet att i de fall det står 
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att en viss modell skulle bidra till betygens eller meritvärdenas ökade likvärdighet 

så handlar det, om inget annat nämns, om de ämnen som har nationella prov. De 

ämnen som inte har nationella prov påverkas inte. Det är förstås en mycket viktig 

fråga hur betygens likvärdighet ska kunna stärkas i fler ämnen än i de ämnen som 

i dagens system har nationella prov. Olika sätt att hantera detta lyfts i rapporten.    

De statistiska analyserna har genomförts med data från grundskolan, men 

arbetsgruppens bedömning är att angreppssättet även kan användas för att dra 

slutsatser om vilken effekt modellerna skulle ha i gymnasieskolan. Problembilden 

är gemensam i de båda skolformerna på en övergripande nivå, vilket därmed inte 

bör begränsa möjligheten att utvärdera modellkoncepten generellt. Det finns 

samtidigt aspekter av gymnasieskolan som skulle behöva utredas vidare, till 

exempel att andelen provämnen är få och att eleverna läser olika många poäng i 

de olika ämnena beroende på vilket program de går på. Rapporten redovisar 

ingenting om hur en modell skulle kunna utformas i kommunal vuxenutbildning 

på gymnasial nivå, det är något som skulle behöva utredas vidare.  

Rapportens disposition 

Kapitel 1 ger en bakgrund och problembild. I kapitel 2 behandlas dagens 

betygssystem och det relativa betygssystemet, medan kapitel 3 ger en överblick 

av de åtgärder som har gjorts för att stärka betygens likvärdighet. I kapitel 4 

presenteras de modeller som har undersökts, i kapitel 5 hur modellerna har 

utvärderats och i kapitel 6 resultaten av undersökningen. I kapitel 7 görs en mer 

kvalitativ bedömning av de olika modellerna och i kapitel 8 presenteras slutsatser 

och rekommendationer. Till rapporten finns även bilagor med mer tekniska 

beskrivningar av hur de olika statistiska analyserna och simuleringarna har lagts 

upp, en ingående beskrivning av den statistiska modereringsmodellen samt en 

kortare internationell utblick.  
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Kapitel 1. Bakgrund och problembild 

När de målrelaterade betygen utreddes i början av 90-talet var uppfattningen hos 

utredarna att betygen till stor del hade spelat ut sin roll som urvalsinstrument för 

vidare studier. Gymnasie- och högskola höll på att byggas ut så att alla skulle 

kunna läsa vidare på den utbildning de önskade och som de var behöriga till. 

Förhoppningar fanns att högskoleprovet skulle ersätta betyg i 

konkurrenssituationer. Målrelaterade betyg ansågs bättre än normrelativa betyg i 

alla andra avseenden än just för urval (se kapitel 2).1 Man var alltså väl medveten 

om att det medför svårigheter att använda målrelaterade betyg för urval. Utredare 

och beslutsfattare var medvetna om att det inte var möjligt att enbart med hjälp av 

nationella mål uppnå en nationellt likvärdiga betyg. 

Den framtidsprognos som gjordes visade sig dock vara felaktig. Tvärtemot vad 

utredarna trodde kom betygen och betygssättningen att få en större betydelse än 

tidigare för urval, antagning och som resultatmått. Skolvals- och 

friskolereformerna och betygsintag till gymnasieskolan gjorde att betygen blev 

mer betydelsefulla för elever för att komma in på en viss utbildning på en viss 

skola – inte bara för att antas till ett nationellt program i gymnasieskolan. 

Införandet av behörighetskrav till gymnasieskolan gjorde dessutom att 

betygssättningen av godkänt (senare betyget E) blev helt avgörande för om en 

elev över huvud taget skulle komma in på ett nationellt program. Skolvals- och 

friskolereformerna gjorde att betygen även i grundskolan fick en stor betydelse 

som ett mått på skolans resultat och för att konkurrera om elever. Mål- och 

resultatstyrningen gjorde också att betygen kom att bli det mest centrala måttet för 

stat och huvudmän att utvärdera skolors resultat. 

Hade man då rätt i att de målrelaterade betygen inte gick att få nationellt 

likvärdiga och därmed inte var lämpliga för urval? Hösten år 1994 infördes 

dagens målrelaterade betygsystem där lärarna ska betygsätta varje elevs 

kunskaper i förhållande till betygskriterier som motsvarar fastställda 

kunskapsmål. De första eleverna som fick slutbetyg enligt det nya betygsystemet 

lämnade gymnasieskolan år 1997 och grundskolan år 1998. Skolverket gjorde år 

2000 en nationell granskning av betygsättningen som visade på betydande brister 

när det gäller likvärdigheten. Denna granskning bidrog till att det vidtogs en hel 

rad statliga insatser för en mer likvärdig betygsättning.2 År 2004 gav Skolverket 

ut en ny rapport som även den visade på stora brister i betygens likvärdighet.3 För 

första gången gjordes nu en jämförelse mellan skolors betygssättning och de 

nationella provresultaten och resultatet visade att det fanns stora skillnader mellan 

skolor. Vissa skolor sätter höga genomsnittliga betyg relativt provbetygen – andra 

skolor sätter låga betyg i förhållande till proven. Vilka skolor som satt mest 

rättvisa betyg gick inte att säga eftersom det inte fanns och fortfarande inte finns 

någon bestämmelse om en tillåten eller lämplig avvikelse mellan betyg och 

 
1 Se även SOU 2020:43 s. 594f. 
2 Skolverket (2007) kapitel 1 och 3. 
3 Skolverket (2004). 
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nationella prov varken på skol- eller elevnivå. Däremot drogs slutsatsen att 

betygssättningen inte var likvärdiga mellan skolor – ett visst betyg står inte för 

samma kunskaper mellan olika skolor. 

År 2007 kom en mer omfattande statistisk analys av relationen mellan betyg och 

provbetyg för grundskolan, och år 2009 kom en motsvarande rapport för 

gymnasieskolan.4 Resultaten blev desamma – det var stora skillnader i skolors 

betygssättning i relation till de nationella proven – och skillnaderna var lika stora 

över tid. I rapporten från år 2007 gjordes också analyser som gav indikationer på 

att skillnaderna i skolors betygssättning i relation till proven också betydde att ett 

visst betyg inte stod för samma faktiska kunskaper på olika skolor, det vill säga 

att betygssättningen inte var likvärdig. Även dessa rapporter bidrog till att det 

gjordes en rad nya insatser för en mer likvärdig betygssättning både på statlig nivå 

och av olika huvudmän.5 Bland annat fick Skolverket i uppdrag att årligen 

publicera alla grund- och gymnasieskolors avvikelser mellan betyg och provbetyg 

i sin offentliga databas SIRIS. 

Slutsatsen i samtliga rapporter var att den mest troliga förklaringen till de stora 

skolskillnaderna var att lärare gör olika tolkningar av mål och kriterier och vilka 

prestationer eleverna ska uppvisa för olika betyg.6 

Skolverkets publicerade fyra nya analyser med jämförelser av betyg och 

provbetyg år 2019 och 2020.7 Rapporterna visade att inget märkbart hade 

förändrats. Skillnaderna i betygssättning mellan skolor var lika stor som tidigare. 

En ny betygsskala med nya kunskapskrav hade inte påverkat likvärdigheten, 

möjligen hade skolskillnaderna blivit något större. Bestämmelsen om att särskilt 

beakta de nationella proven8 ser ännu inte ut att ha påverkat likvärdigheten.9 

Utvärderingen av bestämmelsen bygger på data från ett år, vilket gör att den 

behöver följas upp mer. Förutom detta visar analyserna på en kraftig relativ 

betygssättning, att betygssättningen anpassas till prestationsnivån på skolorna. Ju 

högre prestationsnivå på skolan desto lägre avvikelser i förhållande till de 

nationella proven. I grundskolan kan den relativa betygssättningen förklara 

mellan 25–40 procent av de totala skillnaderna mellan olika skolors 

betygssättning i relation till de nationella proven. I gymnasieskolan förklarar 

relativ betygssättning ungefär lika mycket som i grundskolan i matematik, 

svenska och engelska. De faktiska betygsskillnaderna mellan skolor skulle alltså 

ha varit betydligt större om det inte vore för den relativa betygssättningen. 

Analyserna visar också att fristående skolor i genomsnitt sätter mer generösa 

betyg. Skillnaderna mellan huvudmännens betygssättning är inte den 

huvudsakliga förklaringen till skillnader i betygssättning mellan skolor, men är 

ändå ett likvärdighetsproblem som minskar legitimiteten i betygssystemet. Andra 

 
4 Under denna tid kom även forskning och statlig utvärdering av betygssättning igång. Skolverket (2016a) s.17ff. 
5 Skolverket (2009b) s.10f. Skolverket (2019a) s.37. 
6 Skolverket konstaterade samtidigt att det inte fanns några forskningsstudier som analyserat denna fråga. Skolverket 

(2007) s.77 not 118. 
7 Skolverket (2019a), (2019b), (2020a), (2020b). 
8 10 kap. 20 a § och 15 kap. 25 a § skollagen (2010:800). 
9 Skolverket (2020b). 
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analyser visar också att elever som gått i fristående gymnasieskolor presterar 

sämre det första året på högskolan trots att de genomsnittligt har högre 

meritvärden från gymnasieskolan.10 Den mer generösa betygssättningen i relation 

till de nationella proven överstiger den fördel som elever i fristående skolor har i 

faktiska betyg över elever i kommunala skolor, efter att hänsyn tagits till 

skolornas elevsammansättning.  

Ett viktigt och positivt resultat är samtidigt att lärarna på det stora hela förmår 

sätta betyg utan att gynna eller missgynna elever utifrån kön, migrationsbakgrund 

eller socioekonomisk bakgrund.11 Det finns vissa skillnader men de bedöms inte 

som stora. Den största skillnaden är att flickor i något högre grad får högre betyg i 

förhållande till proven i jämförelse med pojkar. Men det är inte självklart att det 

betyder att flickor gynnas i betygssättningen. Exempelvis presterar kvinnor bättre 

det första året på högskolan jämfört med män som fått samma meritvärde från 

gymnasieskolan.12 

Den bristande likvärdigheten har betydelse 

Skolors betygssättning i förhållande till de nationella proven har också en 

betydelse i praktiken. Denna slutsats dras utifrån en analys av gymnasieresultaten 

för elever som gått i grundskolor med olika avvikelser mellan betyg och 

nationella prov.13 Analysen visar att ju högre en grundskolas genomsnittliga 

avvikelse mellan betyg och nationella provbetyg är,14 desto lägre är 

betygsresultaten i gymnasieskolan för elever från dessa skolor – när man jämför 

elever med samma grundskolebetyg i ett ämne. Inte bara statistiskt signifikanta 

skillnader återfinns utan skillnaderna är också stora i praktiken. I runda tal är 

andelen elever som får A i kursbetyg hälften så stor (och andelen som får F 

dubbelt så stor) om eleverna gått i de tio procent grundskolor som har högst 

nettoavvikelse – jämfört med elever som gått i de tio procent grundskolor med 

lägst nettoavvikelse. 

Den icke likvärdiga betygssättningen får alltså direkta konsekvenser för 

eleverna.15 Men resultaten innebär också att det blir omöjligt att använda betygen 

för att avgöra den verkliga kunskapsnivån mellan olika skolor. Detta kan 

illustreras för gymnasieskolan med följande exempel utifrån kursen Matematik 

1b, vårterminen år 2016.16 Två skolor, A och B, med 74 respektive 38 elever, 

presterar nära identiska resultat på kursprovet. Skola A har 10,54 i genomsnittlig 

provbetygspoäng och skola B har 10,53 provbetygspoäng, det vill säga att båda 

skolorna ligger i genomsnitt på provbetyg E. Dessa resultat ligger dessutom 

mycket nära det nationella genomsnittet som är 10,7 poäng. Det innebär att dessa 

 
10 Skolverket (2018a). 
11 Skolverket (2019a & 2020a). 
12 Skolverket (2020a) s. 73 not 79. 
13 Skolverket (2019b). 
14 Med höga avvikelser avses i denna rapport att betyg är högre än provbetyg, inte det omvända. 
15 En sammanfattning av konsekvenserna finns i Skolverket (2019a) s.7ff och Skolverket (2020a) s. 10f. 
16 Skolverket (2020a). 
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två skolor, om man utgår från genomsnittlig provbetygspoäng, är rankade på plats 

224 respektive 225 av de totalt 440 gymnasieskolorna med minst 15 elever. 

Tabell 1. Exempel på skillnaden mellan provbetyg och kursbetyg, Matematik 1b 

vårterminen år 2016. 

 Prov-
betyg 

Kurs-
betyg 

Ranking-
placering 
provbetyg 

Ranking-
placering 
kursbetyg 

Skillnad betyg-provbetyg (steg) 

 

    0 +1 +2 +3 

Skola A 10,54 10,98 224/440 291/440 86% 14% 0% 0% 

Skola B 10,53 14,14 225/440 24/440 18% 53% 26% 3% 

 

Kursbetygen (för exakt samma elever) är i genomsnitt 10,98 poäng på skola A 

och 14,14 poäng på skola B, en skillnad på mer än 3 betygspoäng. Det innebär att 

skola A rankas på plats 291 av de 440 skolorna när det gäller kursbetyg medan 

skola B är rankad som den 24:e bästa skolan i riket för denna kurs. Eleverna i 

skola B har i genomsnitt fått ett högre kursbetyg än eleverna i 201 av de 224 

skolor som presterade bättre resultat på det nationella kursprovet jämfört med 

skola B. 

I skola A fick 86 procent av eleverna samma kursbetyg som provbetyg och övriga 

14 procent fick ett steg högre kursbetyg än provbetyg. I skola B däremot fick 

endast 18 procent samma kursbetyg som provbetyg medan 53 procent fick ett steg 

högre kursbetyg än provbetyg. Dessutom fick 26 procent av eleverna 2 steg högre 

kursbetyg i förhållande till vad de presterade på provet och slutligen fick 3 

procent (1 elev) ett kursbetyg som var 3 steg högre än elevens provbetyg. 

Vad som inte har undersökts i tidigare rapporter  

I dessa rapporter har alltså enbart betygssättningen i de ämnen och kurser som har 

nationella prov undersökts. Hur likvärdig betygssättningen är i ämnen eller kurser 

som inte har nationella prov är betydligt svårare att undersöka eftersom det inte 

finns någon referenspunkt att jämföra med. Ett sätt är att undersöka hur betygen i 

olika ämnen ökar över tid. Då syns ett generellt mönster att betygen ökar mer över 

tid för ämnen utan nationella prov – vilket är rimligt att tolka som att 

betygsinflationen är högre i dessa ämnen.17 Detta säger dock ingenting om hur 

likvärdigt betygen sätts i ämnen utan nationella prov. 

Den enda tillgängliga studien där man tittat på likvärdigheten i betygssättningen i 

ämnen utan nationella prov har haft ett delprov i matematikprovet som en 

jämförelsepunkt och jämfört betygssättningen mellan kommunala och fristående 

huvudmän. I denna studie ser det ut som betygssättningen är mindre likvärdig i 

 
17 Bilaga 4 diagram 13 och 14, och SOU 2019:40 s. 144. 
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icke-provämnen.18 Det finns också en studie av gymnasieskolan som kommer 

fram till att det är icke-provämnen som orsakar vad man kallar grade inflation.19 

Därmed finns ett behov att veta om det finns någon rimlighet i att de nuvarande 

nationella proven skulle styra betygssättningen även i ämnen som i dag inte har 

nationella prov. Om det inte gör det finns några alternativa vägar att undersöka 

vidare. En möjlighet är att införa nationella prov eller motsvarande i de ämnen 

som inte har det, en annan är att minska ner behörighetsämnena för urval till 

gymnasieskolan och högskolan till enbart ämnen som har nationella prov, en 

tredje är att byta behörighets- och urvalsgrund till exempelvis examensprov.  

En annan fråga som analyserats i tidigare rapporter, men i begränsad utsträckning 

är var problemen med likvärdig betygssättning är störst: mellan skolor eller 

mellan lärare inom skolor.20 Anledningen till att frågan inte analyserats i någon 

större utsträckning är att den är mycket komplicerad och resultaten svåra att tolka. 

Men med bättre statistiska metoder och ökad metodkompetens är förhoppningen 

att kunna ge ett svar. Frågan är viktig att besvara eftersom det handlar om var 

man ska fokusera på att sätta in en eventuell ökad nationell normering. Ska 

normeringen riktas primärt mot läraren (som i det relativa betygssystemet) eller 

ska normeringen ske mot skolnivån – eller behövs både och? 

Orsaker till bristande likvärdighet i 

betygssättningen 

I Skolverkets rapporter med analyser mellan betyg och provbetyg diskuteras ända 

sedan Skolverket (2004) olika tänkbara förklaringar till den bristande 

likvärdigheten i betygssättning, i synnerhet skillnaderna mellan skolors 

betygssättning och i då särskilt skillnaderna mellan betyg och provbetyg. Vissa 

förklaringar bedöms genom olika belägg och resonemang som mer troliga än 

andra.21 I de senaste rapporterna görs förnyade bedömningar och här redovisas 

några få av de förklaringar som diskuterats mest.22 

”Snällbetyg” 

Det finns goda skäl att tro att fenomenet ”snällbetyg” existerar och är relativt 

omfattande. Huvudmän, rektorer, lärare, elever och föräldrar har incitament att se 

till att eleverna ges ett godkänt betyg – även om lärarna egentligen vet att elever 

inte har uppvisat kunskaper som motsvarar E-betyg – i synnerhet i årskurs 9 när 

det handlar om betyg som avgör gymnasiebehörigheten. Trots detta är det inte 

troligt att detta är en viktig faktor för skillnader mellan skolors betygssättning. 

Det finns inte någon stark evidens för att lärarna och skolorna bedömer elever 

 
18 Vlachos (2018) figur 4. 
19 Nordin et al (2019). 
20 En analys finns i Skolverket (2009b) kap 4 och i rapportens bilaga 4. Se även Skolinspektionen (2020).  
21 Skolverket (2007) s.68ff. Skolverket (2009b) s. 65ff. 
22 Det finns andra tänkbara förklaringar. Se till exempel SOU 2020:43 s. 596ff. En förklaring Skolverket undersökt är 
om obehöriga lärare på skolan påverkar. Det gör det men skillnaden i lärarbehörighet mellan skolor endast kan förklara 

en bråkdel, cirka 0,5 procent, av de totala skillnaderna i hur årskurs 9-skolorna sätter betyg i förhållande till resultaten på 

de nationella proven. Skolverket (2019a) s. 31. 
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med låg kunskapsnivå på ett mer olika vis än elever med hög kunskapsnivå.23 Ett 

tydligt exempel är att korrelationen mellan betyg och provbetyg både på individ- 

och skolnivå är ungefär likartad i alla provämnen trots att vissa provämnen, i 

synnerhet matematik, har en mycket större andel elever som får F i provbetyg.24 

Friskolor – konkurrens 

Skolverkets rapporter och forskningsrapporter visar att fristående skolor sätter 

mer generösa betyg i förhållande till de nationella proven. Det finns också 

forskning som visar på att konkurrens mellan skolor kan öka betygen i relation till 

betygen.25 Ändå är det inte rimligt att tro att denna faktor är avgörande för den 

bristande likvärdigheten i betygssättning mellan skolor. Skolverkets analyser visar 

att skillnaden mellan huvudmäns betygssättning i årskurs 9 endast förklarar 

ungefär 1,5 procent av den totala variationen i betygssättning mellan skolor. 

Kanske är förklaringsgraden något underskattad då fristående skolor även 

bedömer de nationella proven mer generöst26 och kanske är problemen något 

större i ämnen som inte har nationella prov, men fortfarande är det orimligt att tro 

att denna faktor är avgörande för den totala variationen. Andelen fristående skolor 

har ökat kraftigt över tid och konkurrensen om eleverna har ökat, men 

skillnaderna mellan skolors betygssättning har varit i stort sett konstant. 

Tolkningar av kunskapskrav 

Huvudförklaringen till den bristande likvärdigheten i betygssättning är den som 

nämndes i början om relativ betygssättning som visats på i olika rapporter från 

Skolverket. Svårigheterna att nå en nationell likvärdighet med målrelaterade 

betyg var inte okända.27 Orsaken som nämndes då liksom nu är svårigheterna för 

lärare att göra nationellt samstämmiga tolkningar av hur olika elevprestationer ska 

värderas och sedan betygssättas utifrån kunskapskraven (tidigare 

betygskriterier).28 I en rapport från år 2004, som baseras på intervjuer och enkäter 

med lärare, formuleras problemet som att många lärare kan uppleva en relativt 

stor trygghet i betygssättningen av sina egna elevers kunskaper men en osäkerhet 

över om andra lärare gör liknande bedömningar.29 

I Skolverkets utvärdering av de senaste skolreformerna dras liknande slutsatser. 

Även för de nya kunskapskrav som började gälla år 2011 beskrev lärarna med 

tiden en relativ stor trygghet i betygssättningen av de egna elevernas kunskaper – 

men en osäkerhet om tolkningarna stämde med andra lärare på skolan och framför 

allt med lärare utanför den egna skolan.30 

De stora skillnaderna i betygssättning mellan skolor och att skillnaderna inte 

förändras över tid ger stöd för att denna faktor är huvudförklaringen till 

 
23 Däremot sätter fristående grundskolor mer generösa E-betyg jämfört med andra högre betyg. Skolverket (2019a) s. 31. 
24 Skolverket (2020b). Se även bilaga 4 till SOU 2020:43. 
25 Vlachos (2018). 
26 Skolinspektionen (2013). 
27 SOU 1942:11, Prop. 1992/93:250, Hultén (2019). 
28 Skolverket (2019a) s.40ff. (2020a) s.46ff. Skolverket (2007) och (2009). Liknande slutsatser dras i Skolverket (2015a) 
s. 12 och Skolverket (2016a) s. 6f. 
29 Skolverket (2004) s. 97. 
30 Skolverket (2015a) s. 12. 
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problemen. Betygssystemet vilar på kvalitativa bedömningar och tolkningar av de 

värdeord som finns för att särskilja de olika betygsstegen i kunskapskraven. Det 

är inte lätt att formulera kunskapskrav om vad eleverna ska kunna i de olika 

ämnena som alla lärare förstår/tolkar på ett likartat sätt.31 Även om lärarna skulle 

uppnå en hög grad av gemensam förståelse av de kunskaper som beskrivs i 

ämnesplanerna och kunskapskraven ska de dessutom särskilja mellan nivåer i 

elevernas kunnande, för de olika betygsstegen. De olika betygsstegen särskiljs 

genom så kallade värdeord, till exempel: ”enkla” (betyg E), ”utvecklade” (betyg 

C) och ”välutvecklade” (betyg A) kunskaper inom ett område.32 Förutom det 

förutsätter betygssystemet att lärarna uppnår en nationell samstämmighet om 

vilka prestationer som ska generera olika betyg och hur prestationerna ska mätas. 

Resultaten om relativ betygssättning är ytterligare ett tecken på att denna 

förklaring är den mest relevanta. Lärarna gör i hög grad gör tolkningen av 

värdeorden och bedömningen av elevernas prestationer utifrån den egna 

elevgruppens generella prestationsnivå.33 

Tidigare insatser har inte gett någon märkbar 

effekt 

Det har funnits en förväntan om att den nationella samstämmigheten i 

betygssättning, även om den är svår att åstadkomma, skulle förbättras något med 

tiden. Det finns flera teoretiska skäl till detta. Det sker förhoppningsvis en 

nationell, professionell diskussion inom de olika ämnena om bedömning där 

lärarnas samsyn då kan förväntas öka. Till detta kommer olika nationella insatser. 

Skolverket har bidragit med nationella underlag för att ge lärarna stöd att utveckla 

en mer likvärdig bedömning och betygssättning.34 Det är svårt att utifrån den 

empiri som Skolverkets rapporter pekar på, hävda att detta har gett någon reell 

effekt. Bytet av betygsskala och övergången från systemet med betygskriterier till 

systemet med kunskapskrav och ambitionen att skriva tydligare kursplaner har 

inte heller lett till mer likvärdig betygssättning mellan skolor.35 Skolinspektionen 

har också ökat sitt fokus på att granska betygssättningen, vilket borde ha lett till 

en ökad likvärdighet över tid. Inte heller syns att betygssättningen blivit mer 

likvärdig genom att lärarna ska ”särskilt beakta” de nationella proven.36 

Sammantaget har inga av dessa insatser och initiativ gett någon påvisbar ökad 

likvärdighet i betygssättningen. Skillnaderna mellan skolors betygssättning 

kvarstår och minskar inte. 

 
31 Skolverket har nyss genomfört en översyn av vissa kurs- och ämnesplaner. 
32 För en beskrivning av kunskapskraven och värdeorden se Skolverket (2018c) s. 34f. och 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/betyg-i-gymnasieskolan/satta-betyg-i-gymnasieskolan#h-

Kunskapskraven 
33 Skolverket (2019a) kap 5, Skolverket (2020a) kap 6. 
34 https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/bedomning-i-grundskolan  
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/bedomning-i-gymnasieskolan 
35 Skolverket (2016a). 
36 Skolverket (2020b). 

file:///C:/Users/sanjon/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Skolverket%20(2018c)%20s.34f
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/betyg-i-gymnasieskolan/satta-betyg-i-gymnasieskolan#h-Kunskapskraven
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/betyg-i-gymnasieskolan/satta-betyg-i-gymnasieskolan#h-Kunskapskraven
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/bedomning-i-grundskolan
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/bedomning-i-gymnasieskolan
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Flera indikationer finns således som tyder på att det är stora svårigheter för 

skolmyndigheterna att genom ändringar i styrdokument, stödmaterial och policyer 

påverka betygssättningen mot högre likvärdighet. 

Systemfel bör åtgärdas på systemnivå 

Slutsatsen är att det finns en inbyggd systemproblematik i betygssystemets 

utformning som orsakar bristande likvärdighet i betygssättningen. Lärarna förmår 

i hög grad att betygssätta elevernas kunskaper på ett rättvist sätt och utan att 

gynna eller missgynna någon elevgrupp. Det är ett krav som är rimligt att ställa 

och det klarar lärarna väl. Det är däremot orimligt att ställa krav på att en lärare, 

utifrån kunskapskraven, ska kunna tolka olika elevprestationer på ett sätt som på 

ett likvärdigt sätt stämmer överens med alla andra lärares tolkningar i alla andra 

skolor i hela landet. Denna bedömning gjorde också de utredare och beslutsfattare 

som införde det målrelaterade betygssystemet och det överensstämmer också med 

hur lärare själva uppfattar möjligheterna att nå en likvärdighet i vårt 

betygssystem.37 

En konsekvens av rådande betygssystem blir därför att lärare sätter betyg utifrån 

olika förståelser, tolkningar och referensramar. Ansvaret för den bristande 

likvärdigheten vid betygssättning kan därför inte tillskrivas lärarkollektivet. För 

att nå en markant ökad likvärdighet i betygssättningen krävs mer grundläggande 

systemförändringar i betygssystemet.38 Det är bakgrunden till varför denna 

rapport har tagits fram. 

  

 
37 I Skolverket (2015a) s. 256f redovisas enkätsvar från lärarna år 2004 och år 2014 om möjligheten till en likvärdig 

betygssättning inom skolan, inom kommunen och i hela landet. Få lärare svarar att det inte är problem att uppnå 

nationell likvärdighet i betygssättningen. Se samma rapports bilaga 4 för en utförlig beskrivning av intervjusvar om 

svårigheterna att uppnå samstämmiga tolkningsgrunder av kursplaner och kunskapskrav. Se även Skolverket (2016a) för 

liknande slutsatser som delvis bygger på samma underlag. I enkätundersökningen från 2004 konstateras att 
svensklärarna, som har nationella prov, inte tyckte att likvärdighetsproblemen i betygssättningen var mindre än lärare i 

ämnen som inte har nationella prov, Skolverket (2005) s. 16f. 
38 Se även SOU 2019:40, Bilaga 7. 
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Kapitel 2. Nuvarande och tidigare 

betygssystem 

I detta kapitel beskrivs betygens centrala funktioner i det svenska skolsystemet 

och hur tidigare system organiserats för att göra betygen likvärdiga. Vidare 

behandlas målrelaterade betyg och hur man hittills arbetat för betygens 

likvärdighet. 

Betygens olika funktioner 

Betyg innebär alltid i någon mening ett utlåtande om elevers skolprestationer. 

Denna informationskälla kan däremot användas till olika saker. För den fortsatta 

framställningen är det viktigt att klargöra dels vilka olika förväntningar som finns 

på betygens olika funktioner på olika nivåer inom skolsystemet, dels att 

synliggöra hur systemets utformning påverkar hur väl betygen kan leva upp till 

dessa förväntningar.39 

I Sverige är betyg det huvudsakliga medlet för antagning till gymnasieskolan och 

till högre utbildning. Antagningssystemet är konstruerat så att både elevens 

behörighet att söka vidare och elevens konkurrensmedel vid en urvalssituation i 

huvudsak baseras på betygen. Behörighet kan kallas för en certifierande funktion 

och urval för en sorterande funktion.40 Behörighet och urval är två centrala 

funktioner eftersom de innebär att betygen påverkar individens val och 

framtidsmöjligheter. Den myndighetsutövning som det innebär är skälet till att det 

uppställs särskilt starka krav på betygens rättssäkerhet och likvärdighet, liksom att 

betygen omgärdas av ett omfattande regelverk.41 Utöver dessa två funktioner 

används betyg för att följa elevers kunskapsutveckling och för utvärdering och 

resultatuppföljning på grupp- skol- och systemnivå. Dessutom antas betyg ha en 

motiverande funktion för vissa elever.42 Många, men inte alla, av de betyg som en 

elev får under sin utbildningsgång blir därmed särskilt betydelsefulla eller med ett 

begrepp ur litteraturen high stakes43. Beroende på vilken funktion som är i fokus 

skiljer det sig dessutom något för vad betyget får konsekvenser för. Om 

urvalsfunktionen är i fokus får betyget konsekvenser för elevens möjligheter att 

konkurrera med andra elever om en plats på ett visst program eller skola. Om 

behörighetsfrågan är i fokus får betyget konsekvenser för elevens möjligheter att 

söka vissa program eller utbildningar.  

 
39 För fördjupning och en problematiserande diskussion, se till exempel Lundahl, Hultén & Tveit (2017). 
40 Se bland annat Gustafsson et. al. (2015), s. 61. 
41 Prop. 2009/10:165, s. 297. 
42 Klapp (2015). Betygens motiverande funktion har undersökts särskilt i Lundahl et al (2015) där man finner att den 

motiverande funktionen generellt sett har svagt stöd i forskningen. 

43 High, respektive low stakes är vedertagna begrepp inom forskningen och vi använder dem därför fortsättningsvis 
oöversatta. Innebörden är ungefär att prov, betyg, och bedömningar kan få olika stora konsekvenser för den enskilda 

eleven, beroende på vad provresultatet eller betyget används till. Betygen i årskurs 9 är ett exempel på high stakes, 

eftersom det påverkar elevens möjligheter att komma in på önskad gymnasieskola. 
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Betygen behöver med andra ord fungera för olika syften, vilket är ett 

återkommande problem för betygens validitet. Betygen kommer aldrig samtidigt 

att fungera lika väl för alla syften, och det finns därmed anledning att fundera på 

vilka av dessa syften som är viktigast i olika situationer. Lärarbetygens förmåga 

att förutse framtida studieresultat är till exempel bättre jämfört med 

högskoleprovet44, vilket kan vara ett argument både för att använda dem för 

behörighet att söka vidare till överliggande nivå i utbildningssystemet och för 

sortering när det föreligger en urvalssituation.45 Det finns dock indikationer på att 

lärarbetygens prognosförmåga till viss del kan förklaras av att betygen också 

bygger på personliga egenskaper. Enligt Klapp utgår lärare vid betygssättningen 

från all information om eleven46, alltså inte endast all information om vilka 

kunskaper eleven har i ämnet, och då gör en integrerad bedömning av kunskaper 

och prestationer utifrån omständigheterna som eleven befinner sig i.47 I bilaga 4 

redovisas en undersökning om nationella prov eller betyg har bättre 

prognosförmåga. Resultatet av den undersökningen visar att betygen har något 

bättre prognosförmåga än de nationella proven.48 

Huruvida lärarbetygen även på ett bra sätt återspeglar elevens kunskaper i ämnet 

är svårare att utvärdera givet de medel som finns till buds. Skolverkets studie 

visade att elever som presterade på topp i TIMSS och TIMSS Advanced även fick 

högsta betyg, och fann liknande samband när man rör sig nedåt på betygsskalan. 

Betygen i förhållande till TIMSS och TIMSS Advanced indikerar således att 

betygen fungerar för att bestämma elevernas kunskaper mot betygsskalans sex 

steg.49 Däremot har flera utredningar och studier visat att de målrelaterade 

betygen svårligen låter sig användas för att mäta kunskapsnivå och 

kunskapsutveckling över tid på nationell nivå.50 

De krav som ställs på betyg och betygskriterier eller kunskapskrav är med andra 

ord att (1) kriterierna ska vara ett funktionellt verktyg för lärare för att kunna sätta 

så rättvisande och likvärdiga betyg att betygen håller måttet i urval till högre 

studier, (2) att betygen är ett rättvisande mått på elevens kunnighet i de olika 

ämnena eller kurserna i slutet av genomgången utbildning, samt (3) att betygen är 

användbara för resultatutvärdering av skolan. 

Olika användning av betyg ställer olika slags krav på betygssättning: För att 

använda betygen (1) till urval talar man främst om kriterievaliditet51, det vill säga 

att betyget sorterar ut de som är mest lämpade för en utbildningsplats enligt 

definierade kriterier. Sådan kriterievaliditet är beroende av god 

bedömaröverensstämmelse, det vill säga att kriterierna inte har så stort 

tolkningsutrymme att olika lärare kommer fram till olika betyg för samma 

 
44 Cliffordsson (2004). 
45 Cliffordson (2008). 
46 Klapp (2015). 
47 Lundahl et al (2016a), s. 142. 
48 Se bilaga 4. 
49 Skolverket (2017c) 
50 SOU 2016:25, SOU 2017:35, Lundahl et al (2015), s. 57–58. 
51 Till exempel Messick (1989). 
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elevprestationer.52 För att betygen (2) ska vara ett bra mått på elevens kunskaper 

är innehållsvaliditet prioriterad, det vill säga att betygen på ett bra sätt behöver 

fånga det kunnande som blivit möjligt utifrån den undervisning som har planerats 

utifrån syfte och centralt innehåll. Om betygen däremot (3) ska användas för att 

utvärdera skolans resultat, är det av vikt att betygen beskriver det begrepp eller 

konstrukt som ska utvärderas, till exempel läsförmåga, med hög precision. För att 

kunna göra jämförelser mellan årskullar med hög konstruktvaliditet krävs att 

bedömningarna är stabila över tid samt att betygen på ett representativt sätt ger en 

information om till vilken grad utbildningen håller en viss kvalitet. 

Betygen kan dock även i realiteten sägas ha fått andra funktioner, exempelvis som 

konkurrensmedel mellan skolor. Utöver det finns uppfattningar om betygens 

betydelse för att motivera elever i deras skolarbete, och vissa tillskriver även 

betygen en disciplinerande funktion som bland annat har betydelse för studiero.53 

Betygens validitet behöver alltså även granskas i termer av de konsekvenser de får. 

Vissa av ovanstående funktioner är viktigare än andra och då behöver betygen 

fungera särskilt väl för dem. Mer än ett syfte och användningsområde innebär 

dock en kompromiss för hur väl betygen kommer fungera för de olika syftena. 

Därför behöver detta noga avvägas vid konstruktion av kunskapskrav eller 

kriterier, betygsskalans konstruktion samt utfärdande av regler, råd och 

rekommendationer kopplat till betyg så att betygen optimeras för den eller de 

användningsområden som är viktigast utifrån lagstiftarens perspektiv. Den här 

undersökningen tar sin utgångspunkt i att säkerställa betygens likvärdighet för 

urval. Det innebär inte att andra inte kan göra att andra prioriteringar av betygens 

olika funktioner, men i det följande undersöks alltså hur betygen kan ges så stor 

validitet som möjligt i urvalssyfte. 

Varför behöver betygen vara likvärdiga? 

Betygssättningen ska ske rättssäkert och betygen ska vara så rättvisande och 

likvärdiga som möjligt. Rättssäkerheten handlar om att betygssättning är 

myndighetsutövning, vilket manifesterar ett maktförhållande där det offentliga 

utövar makt över enskilda medborgare. Betygen ska också vara rättvisande, det 

vill säga att de ska återspegla elevens kunskaper i ämnet på ett så rättvisande sätt 

som möjligt. Likvärdiga betyg innebär att ett betyg ska återspegla en viss 

kvalitetsnivå på elevens kunnande oavsett på vilken skola eller var i riket betyget 

är satt. 

Det finns ett etiskt och rättsligt perspektiv på betyg och betygssättning. 

Betygssättningen ska vara rättssäker då den utgör myndighetsutövning och 

betygen går, till skillnad från de flesta andra beslut som rör enskilda, inte att 

överklaga. Samhällets förväntningar är att elevernas kunskaper blir bedömda på 

 
52 Det framgår dock av inledningen i rapporten att det är svårt att genom konstruktion av betygskriterier eller 

kunskapskrav åstadkomma nationellt likvärdiga betyg.  
53 Gustafsson et al (2016), s. 12. 
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ett likvärdigt vis. Om eleverna uppfattar att betygssättningen är orättvis kan det 

skada deras tilltro till samhället, och samhällets tilltro till skolsystemet. 

Att betygen återspeglar en viss nivå på elevens kunnande anses oftast vara 

viktigast när betygen används för behörighet och urval till högre studier. Detta för 

att behörighet och urval ska baseras på merit och att de elever som har bäst 

förutsättningar att klara en viss utbildning ska beredas plats på utbildningen när 

en konkurrenssituation uppstår. Antagandet bygger på att den meritokratiska 

principen är rättfärdig i sig själv och att en elev med högre betyg kommer prestera 

bättre i fortsatt utbildning, vilket i förlängningen innebär en adekvat 

resursallokering för samhället. 

Betygen används inte för behörighet eller urval till fortsatt utbildning i grund-

särskolan, sameskolan, specialskolans årskurs 7–9, grundskolans årskurs 6–8, 

gymnasiesärskolan, grundläggande utbildning för vuxna, särskild utbildning för 

vuxna och svenska för invandrare. Därför kommer dessa betyg inte beröras i 

diskussionen nedan. 

Betygen i årskurs 9 i grundskolan avgör elevens behörighet att söka till 

gymnasieskolan. Betygen avgör vilken skola54 och dessutom avgör betygen vilken 

typ av program55 eleven kan söka. Om eleven inte har godkänt i tillräckligt många 

ämnen för att börja på ett nationellt program hänvisas eleven till ett 

introduktionsprogram. Betygen avgör även vilken typ av inriktning på 

introduktionsprogram som eleven får gå eftersom det är olika betygskrav för olika 

inriktningar. Vidare är det olika behörighet för yrkesprogram och 

högskoleförberedande program vilket gör att antalet godkända betyg kanske 

enbart räcker till för att en elev ska komma in på ett yrkesprogram, även om 

eleven vill gå ett högskoleförberedande program. Betygsintagning till 

gymnasieskolan innebär att betygen avgör både om eleven kan börja på det 

gymnasieprogram och/eller den skola man önskar. När det är fler sökande än 

platser till en viss typ av introduktionsprogram gäller betygsintagning. Betygen 

avgör i urvalet således både vilken skola och vilket program man kommer in på. 

Ju högre betyg eleven får desto större valmöjligheter, och ju lägre betyg desto 

färre valmöjligheter. 

Godkända betyg i gymnasieskolan avgör sammanfattningsvis vilka högskole-

program och kurser eleven är behörig att söka, samt elevens betyg fungerar som 

urvalsgrund i de fall antalet platser är färre än antalet sökande till dessa platser.56 

Resonemanget ovan gäller alltså på liknande sätt för gymnasieskolan. En 

väsentlig skillnad är dock att antagningen till högre utbildning inte påverkar alla 

elever då det är cirka hälften av en årskohort som söker in på en 

högskoleutbildning.57 En annan väsentlig skillnad är att de som söker högre 

utbildning kommer från olika årskohorter, det vill säga har avslutat sina 

gymnasiestudier olika år, vilket ställer krav på betygens jämförbarhet över tid. 

 
54 SOU 2020:43. 
55 7 kap. gymnasieförordningen (2010:2039). 
56 Högskoleförordningen (1993:100) 7 kap. 5-24 §§ samt bilaga 3. 
57 Se till exempel Universitets- och högskolerådet (2019) och Skolverket (2018b). 
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Det innebär att olikvärdig betygssättning kan leda till att elever som ges 

”generösa” betyg får fördelar i förhållande till elever som får ”stränga” betyg. Det 

bör tilläggas att det inte är givet att det i alla individuella fall är en fördel att få 

”generösa” betyg. Att komma in på ett nationellt program eller en viss 

högskoleutbildning utan att man har de kunskaper som krävs, kan leda till 

skolmisslyckanden.58 Genomströmningen i gymnasieskolan och avhoppen från 

högskolan är uppmärksammade problem och det är rimligt att en del av orsaken är 

att man fått en generös betygssättning men inte tillräckliga kunskaper.59 Sveriges 

antagningssystem till gymnasieskolan utmärker sig genom att det är lärarnas 

betyg som ensamt avgör vem som blir behörig att söka och i förekommande fall 

konkurrera med andra om utbildningsplatser på program och skolor. De nationella 

prov som finns ska särskilt beaktas och är därmed utgöra ett stöd för 

betygssättningen, men de ska inte styra betyget. Att antagningen till högskolan 

huvudsakligen baseras på lärarbetyg (undantaget högskoleprovet för en del av 

platserna i urvalet och i vissa fall exempelvis antagningsprov) är sannolikt ännu 

mer unikt i världen. 

Betygen är också viktiga för resultatuppföljning, styrning och val. I frånvaro av 

andra av staten tillhandahållna mätinstrument är en skolas betyg den mest centrala 

informationen om en skolas kunskapsresultat. Det är också lättillgänglig 

information för skolhuvudmän och rektorer om de skolor de ansvarar för. Betygen 

används som en viktig kvalitetsinformation till vårdnadshavare och elever vid val 

av skola. Betyg används också som mätinstrument för rektorer och huvudmän att 

ta reda på om insatser som satts in verkligen gett avsedda effekter. Detsamma kan 

gälla statliga insatsers effekter. Om betygen inte speglar elevernas faktiska 

kunskaper har de dock ett dåligt informationsvärde. 

Olikvärdig betygssättning är även problematisk eftersom betygen inte kan 

användas för att följa utvecklingen av elevernas kunskaper över tid. I flertalet 

årskurser och skolämnen är betygen det enda resultatmått som finns om elevernas 

kunskaper. Något motsvarande gäller även på nationell nivå. I SOU 2016:25, 

samt SOU 2017:35 föreslogs ett system för nationell kunskapsutvärdering, ett så 

kallat NKU-system, för utvärdering och trendmätning av elevernas 

kunskapsnivåer över tid. Regeringen har i dagsläget inte valt att gå vidare med 

förslaget.60 

Betyg utan betydelse för antagning till nästa utbildningsnivå 

I slutet av årskurs 6 sätts betyg utan att det finns en stark direkt koppling till en 

konsekvens för den enskilda elev som fått betyget (med undantag för det icke 

godkända betyget F). För den undervisande läraren gör det faktum att betyget 

kondenserar detaljerad och nyanserad information som hade varit användbar för 

 
58 I Skolverket (2019b), s. 2, konstateras att: ”Analysen visar att ju högre en grundskolas genomsnittliga avvikelse 

mellan betyg och provbetyg är, desto lägre är betygsresultaten i gymnasieskolan för elever från dessa skolor – när man 

jämför elever med samma grundskolebetyg i ett ämne.” 
59 Exempelvis är det ungefär dubbelt så hög andel av de som fått E i ett ämne i årskurs 9 som får F i ämnet i 

gymnasieskolan om man gått i den tiondel av skolorna med mest generös betygssättning jämfört med om man gått i den 
tiondel med mest sträng betygssättning. Skolverket (2019b) s. 24ff. 
60 Även i förarbetena till det målrelaterade systemets införande föreställde man sig andra utvärderingsinstrument än 

betyg, se SOU 1992:94 och Hultén (2019). 
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lärarens planering och genomförande av den kommande undervisningen, att det är 

svårt för läraren att använda betyget till mer än ett sätt att översiktligt 

kommunicera med eleven och hemmet om hur det går. Det är därför rimligt att 

anta att de viktigaste de facto funktionerna i slutet av årskurs 6 handlar om att 

bevaka elevers rätt till extra anpassningar och särskilt stöd samt resultat-

uppföljning på rektor- och huvudmannanivå och därmed i slutändan om 

resursfördelning. 

Terminsbetyg används som term för de betyg som sätts i slutet av en termin innan 

ett ämne har avslutats, där det saknas kunskapskrav. Det är rimligt att anta att 

terminsbetygen inte är särskilt likvärdiga i och med att kursplanerna är stadie- och 

inte årskursindelade. Det genomförs inte heller nationella prov som särskilt ska 

beaktas inför terminsbetygen. Regeringens bedömning var att den statliga 

inramningen med kunskapskrav61 i slutet av årskurs 6 och 9, tillsammans med 

stödinsatser och kompetensutveckling, skulle ge tillräcklig kunskap och 

information för lärare att bedöma elevernas kunskaper och sätta likvärdiga betyg. 

Detta föranledde även att regleringen om lokala betygskriterier för de terminer där 

det saknades nationella betygskriterier togs bort.62 I SOU 2007:28 bedömdes att 

betygsbestämmelsen för terminsbetyg var så utformad att den skulle leda till 

nationellt likvärdiga betyg. Vidare bedömde utredningen att det inte heller var 

lämpligt, eller fanns något starkt behov av likvärdiga terminsbetyg, eftersom de 

kunde ses som prognosbetyg.63 Betygen i årskurserna innan slutbetygen påverkar 

inte elevens behörighet eller urval och fyller därmed i första hand funktionen att 

informera om hur eleven ligger till i ämnet. Det samlas inte in statistik på dessa 

betyg på nationell nivå. Mot bakgrund av detta görs bedömningen att 

terminsbetygens, vilket även gäller betyg vårterminen årskurs 6, likvärdighet inte 

är fokus för den här undersökningen, och det har därmed bedömts motiverat att 

undersöka införande av en modell först till årskurs 9. 

Betygsinflation och systematiska avvikelser 

Betygsinflation brukar definieras som att betygsnivåerna höjs över tid, utan att 

elevernas kunskaper ökar i motsvarande utsträckning.64 I bilaga 4 redovisas en 

mer utförlig studie av betygsinflation i vilken det konstateras att det finns tecken 

på betygsinflation. För grundskolans del ser den ut att vara störst i de ämnen där 

det inte genomförs nationella prov och minst i de ämnen som under längst tid 

genomfört nationella prov, svenska, engelska och matematik.65 

Betygsinflation är inte något nytt fenomen, utan något som har kunnat iakttas 

alltsedan de sista åren med normalfördelade betyg (då den hårda normeringen mot 

proven släpptes).66 Betygsinflation uppmärksammas ofta utifrån att det skapar 

 
61 I rapporten används kunskapskrav åsyftandes de kunskapskrav som gäller för årskurs 6–9 i grundskolan och 

gymnasieskolan om inget annat nämns. 
62 Prop. 2009/10:165, s. 376–377. 
63 SOU 2007:28, s. 222. 
64 Skolverket, https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/skolkonkurrens-skapar-

betygsinflation. Se även SOU 202:43 bilaga 5 för en sammanställning av aktuellt kunskapsläge gällande betygsinflation 
och likvärdighet i betygssättningen. 
65 Se bilaga 4. 
66 Arensmeier (2019), s. 62 och 81. 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/skolkonkurrens-skapar-betygsinflation
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/skolkonkurrens-skapar-betygsinflation
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orättvisa förutsättningar mellan olika elevgrupper över tid vid antagning till nästa 

nivå i utbildningssystemet. Ibland syftas även på systematiska avvikelser i 

betygssättningen mellan olika lärare, elevgrupper, skolor eller huvudmän, eller 

hur lärare förhåller sig till de nationella proven vid betygssättning. Detta är ett 

annat fenomen men klumpas ibland ihop med betygsinflation. Det handlar då om 

systematiska avvikelser som bland annat tar sig uttryck i relativ betygssättning, 

där betygssättningen avviker från elevernas kunskaper (även om andra källor till 

systematiska avvikelser naturligtvis är möjliga). 

Ovan har vi sammanfattat viktiga problem med skillnader mellan olika lärares 

betyg. Den orättvisa som uppstår mellan eller inom elevgrupper till följd av 

problemen är förmodligen mest betydelsefull ur elevens perspektiv, utifrån att 

eleven riskerar att gå miste om en attraktiv utbildningsplats, men även ur ett lärar- 

och skolperspektiv spelar den roll. Det gäller särskilt vid övergångar mellan 

skolor och skolformer. Ju större skillnaderna är mellan elevers betyg och deras 

faktiska kunskaper, desto svårare blir det för mottagande lärare att nivåanpassa 

sin undervisning.67 

Perioden med relativt betygssystem 

Det svenska utbildningssystemet använde sig under en förhållandevis lång tid av 

ett system där staten tog ansvar för att göra lärarnas betyg nationellt likvärdiga. 

Systemet byggde på vissa antaganden och att urvalsfunktionen prioriterades. 

Denna undersökning handlar inte om att återinföra det förra systemet, men det 

kan vara relevant att diskutera de lösningar som använts tidigare. Det teoretiska 

antagandet var att man utifrån studier inom psykologi och statistik hade goda skäl 

att anta att elevernas kunskaper på aggregerad nivå skulle följa en normal-

fördelning. Proven kunde då användas för att ordna elevers prestationer enligt 

denna fördelning. Ju mindre grupp desto svagare blev dock sambandet till 

normalfördelningen.68 Detta var skälet till en vanlig kritik mot systemet, då lärare 

skulle tillämpa normalfördelningskurvan på betygsfördelningen inom enskilda 

undervisningsgrupper. När Skolöverstyrelsen under 1970-talet diskuterade 

uppfattningen om att ”femmorna tagit slut” pekade man på att det kunde röra sig 

om att lärare missuppfattat systemet men också att det kunde vara lättare för 

läraren att hänvisa till en extern part. Målrelaterade betyg hade undersökts redan 

innan systemets införande69, och fortsatte att undersökas under denna tidsperiod.70 

Två större utredningar under 1970- talet försökte hitta olika sätt att förena det man 

såg som det bästa ur mål- respektive grupprelaterade system för betyg och 

bedömning. Båda utredningarna hade svårigheter att formulera mål på en språklig 

konkretionsnivå som i tillräcklig grad gav samstämmiga tolkningar av olika 

lärare. 

 
67 Larsson (2019), s. 152–154. 
68 Detta kan illustreras av Skolöverstyrelsens problem med normering enligt modellen inom mindre ämnen på 
gymnasieskolan, särskilt ämnet grekiska tycks ha varit svårt att hantera. 
69 SOU 1942:11. 
70 Skolöverstyrelsen, 1973 års betygsutredning. 
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Man såg fördelar med ett målrelaterat system så som ökad transparens, ett mer 

konstruktivt klassrumsarbete och att pedagogiska kvaliteter gynnades, men det 

grupprelaterade systemet uppfattades ännu vara nödvändigt för att lösa 

urvalsfrågan på ett tillräckligt likvärdigt och rättvist sätt. Skolöverstyrelsen var 

väl medvetna om svårigheterna med precisa bedömningar i relation till språkliga 

bestämningar: 

Den s.k. absoluta betygsskalan får sin normering med referens i en definierad nollpunkt. Tid 

och rum kan mätas från en nollpunkt och därmed i absolut skala. Temperatur och vikt har 

även nollpunkter. Detsamma gäller våra mera komplexa bestämningar av typen inkomst, 

produktion och konsumtion, alltsammans så länge resonemanget håller oss till vad som kan 

återföras på fysikaliska bestämningar. 

Om dessa bestämningar lämnas och går över till sådant som kunskap, intelligens, intresse, 

ambition osv. återfinns ingenting som kunde kallas absolut nollpunkt, bortsett från den 

fysiska och psykiska död, där dessa begrepp förlorar sin mening. Det bör först som sist slås 

fast, att man i betygsättningen i skolan av elevernas kunskaper och färdigheter saknar och 

alltid har saknat den absoluta nollpunkten. Betygen har därför aldrig någonsin varit i 

egentlig mening absoluta, vilket ofta sägs.71 

Svårigheterna med att uppnå likvärdighet i förhållande till centrala standarder är 

alltså på inget vis nytt utan hade i själva verket förutsetts redan i 1942 års 

betänkande om betygssättning i folkskolan. De slutsatser som drogs där hade lagt 

grunden till det relativa betygssystemet eftersom samtliga alternativ då bedömts 

bristfälliga ur likvärdighetssynpunkt.72 Betygen bedömdes vara viktiga instrument 

för antagning och urval och därmed behövde betygen svara upp mot förväntningar 

på jämförbarhet och likvärdighet. Den centrala svårigheten med målrelaterade 

betyg ur detta perspektiv har hela tiden varit styrdokumentens målbestämningar: 

Det är sannolikt omöjligt att genom allmänna uttryck så precisera den kvalitativa godhet 

som fordras för de olika betygsgraderna, att betygen därigenom kunna bli jämförbara.73  

Antagandet bakom det relativa systemet var att årskohorterna var 

begåvningsmässigt normalfördelade och att betygen i riket således borde följa 

Gauss-kurvan. Detta innebar dock inte att betygsfördelningen per klass behövde 

följa normalfördelningen strikt, utan standardprov i grundskolan och centrala prov 

i gymnasieskolan skulle bidra till att ge betygsmedelvärdet och betygsspridning i 

de enskilda klasserna. För gymnasieskolan gavs även exempel på medelvärden 

och fördelningar beroende på om klasserna kunde anses ordinarie, bra, svaga, 

homogena eller heterogena.74 Betygen skulle avspegla i vad mån eleverna hade 

tillgodogjort sig undervisningen i ämnet och utvecklat de kunskaper och 

färdigheter som den syftade till.75 Lärarens uppgift blev att samla in ett 

betygsunderlag som kunde ge en rättvisande bild av en viss elevs kunskaper i 

förhållande till övriga klassen, med andra ord rangordning inom klassen. Detta 

antogs läraren vara bäst skickad att göra utifrån sin kunskap om elevgruppen och 

de många olika underlag som kunnat samlas in genom undervisningen. Standard- 

 
71 Skolöverstyrelsen, 1973 års betygsutredning, diskussions-PM av utredningens ordförande Sixten Marklund. 
72 Gustafsson et. al. (2014), s. 18-19. 
73 SOU 1942:11, s. 53. 
74 Skolöverstyrelsen (1969 & 1970a). 
75 Skolöverstyrelsen (1969 & 1970a). 



 

28 LIKVÄRDIGA BETYG OCH MERITVÄRDEN 

och centralproven skulle sedan bistå läraren att justera sina betyg i såväl de ämnen 

som hade prov och de som inte hade prov mot elevgruppens prestationsnivå på 

provet. För gymnasieskolans del var yrkesämnena dock något mer löst kopplade 

till resultaten på de centrala proven. Det handlade dock inte om att en enskild 

elevs prov direkt skulle styra vilket betyg som sattes. Rektor hade sedan ansvar 

för att följa upp betygsmedelvärden och betygsspridning och vidta åtgärder om 

avvikelserna ansågs för stora.76 Skolöverstyrelsen föreslog i Lgy -70 följande 

förfaringssätt: 

1. Preliminär betygsättning, grundad på prestationerna inom klassen/gruppen. 

2. Jämförelser mellan den preliminära betygsnivån och resultaten i centralt givna prov i 

ämnen med sådana prov. 

3. Sammanställning av lokal betygsstatistik för diskussion i klasskonferens. 

4. Diskussioner i klasskonferens och ev justeringar av betygsnivån med ledning av dessa 

diskussioner.77 

Syftet med detta system var att borga för rikslikvärdiga betyg. Det hör dock till 

saken att även de normalfördelade betygen hade vissa problem med 

betygsglidning.78 Detta trots att instruktionen var att inte avvika mer än 0,2 

betygssteg från medelvärdet på centrala provet i ämnet. Orsaken till svårigheten 

tycks ha varit vilken grupp som det var avsett att normeringen skulle ske mot. 

Om läraren t.ex. utgick från de elever som började första årskursen på den 

naturvetenskapliga linjen verkade det rimligt att betygen vid slutet av vårterminen skulle 

följa den nationella fördelningen för den elevgrupp som gått första året på naturvetenskaplig 

linje. Naturvetenskaplig linje var dock en krävande linje och många elever bytte till annan 

linje efter det första året. I allmänhet var det inte de elever som lyckades bäst som bytte. 

Kvar till årskurs två, både på lokal och nationell nivå, blev således en grupp elever som hade 

fler höga betyg än vad den nationella fördelningen föreskrev och därmed ett nationellt 

medelbetyg som låg över stipulerade 3,0, t.ex. 3,4. Skulle nu dessa elever få sänkta betyg i 

årskurs 2 därför att deras mindre framgångsrika kamrater slutat?79 

Över tid steg således betygsmedelvärdena och efterhand släpptes den hårda 

normeringen och det blev accepterat att inte ändra medelvärden utifrån de centrala 

proven på grund av ändrat elevunderlag i en viss grupp.80 Det resulterade i att 

betygssnittet medgavs öka något. På liknande sätt kunde det vara enklare att nå 

höga betyg på vissa linjer i gymnasieskolan, exempelvis att få höga betyg från 

samhällsvetenskaplig linje än den naturvetenskapliga. Detta till följd av en 

felaktig, om än kanske delvis medveten, tillämpning av systemet där 

normalfördelningen skulle gälla den enskilda klassen.81 Sammanfattningsvis kan 

det konstateras att det relativa systemet, även om det var förhållandevis väl 

lämpat för urvalsfunktionen, tycks ha varit svårt att tillämpa och att det uppstod 

legitimitetsproblem som till sist ledde till dess avskaffande.  

 
76 Skolöverstyrelsen (1969 & 1970a). 
77 Skolöverstyrelsen (1970a), s. 48. 
78 Ds 2008:13, s. 18–19. 
79 Ds 2008:13, s. 18–19. 
80 Ds 2008:13, s. 18–19. 
81 Andersson (1991). Det tidigare nämnda exemplet med ämnet klassisk grekiska löstes under en period så att 

elevgruppen på grund av ett starkt positivt urval normerades mot de betyg de fick i andra ämnen med andra 

klasskamrater, som t.ex. gruppens betyg i moderna språk. 
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Övergång till målrelaterade betyg 

När betygsberedningen tog fram sitt betänkande i början av 1990-talet tycktes det 

rimligt att förlita sig på lärarsatta betyg, utan någon normering från den statliga 

nivån. Det skulle dröja något år innan friskolereformen genomfördes. Därmed 

avskaffades standardproven och de centrala proven som tidigare haft den 

uppgiften. Systemet som sådant förutsåg aldrig att betygens roll för urval skulle 

kvarstå och att betygen, bland annat på grund av skolvalssystemet med friskolor, 

skulle bli än mer high stakes än tidigare.82 

Återkommande kritik 

Diskussionen om betygens likvärdighet och om betygsinflation har sedan 1990-

talet varit återkommande och fick så småningom till följd att läroplanerna och 

betygsskalan reformerades år 2011 med avsikt att göra grunderna för 

betygssättningen tydligare och därigenom betygen mer likvärdiga.83 Lärarsatta 

betyg var och är dock fortfarande grunden, vilket gör att betygens likvärdighet 

fortfarande är beroende av att lärare gör samstämmiga tolkningar av 

kunskapskraven. Reformen innehöll även en reglering av betygsskalan som 

innebar att eleven måste kunna allting som beskrivs i kunskapskravet för 

(exempelvis) betyget C för att läraren ska kunna sätta C i betyg,84 utifrån 

omfattande och detaljerade kunskapskrav.85 Detta har i sin tur lett till kritik mot 

betygsskalans reglering samt mot kunskapskravens utformning, exempelvis 

avseende värdeordsmodellen.86 Reformer följde med införande av fler nationella 

prov vilket efter en tid gav upphov till kritik mot alltför många prov och 

otydlighet om hur de skulle beaktas i betygsättningen.87 I SOU 2016:25 föreslogs 

ett paket med en normeringsmodell och en bestämmelse om att nationella 

provresultatet på individnivå skulle särskilt beaktas vid betygssättningen. Enbart 

det senare har införts, vilket också mötts av kritik.88 Sammantaget har reformerna 

kritiserats för att leda till att mer och mer tid tagits från undervisningen till 

bedömning, betyg och genomförande av nationella prov.89 Det kan tilläggas att 

det redan i (Skolverket 2009a) förutsågs att kunskapskraven skulle kunna få en 

stark styreffekt på undervisningens planering och genomförande. 

 
82 Hultén (2019a), s. 65–67. I remissen på Betygsberedningens förslag ifrågasattes denna analys kraftigt, se Prop. 

1992/93: 250. 
83 SOU 2007:28. 
84 Prop. 2008/09:66. 
85 Skolverket (2009a). 
86 Det kan dock vara värt att notera att betygens likvärdighet inte i sak tycks ha påverkats av sättet att formulera 

progression på, det vill säga om det är värdeord eller andra uttryck för de olika betygsnivåerna som används, utan det 

handlar snarare om att lärares tolkning av krav eller kriterier är den grundläggande förutsättningen för betygens 

likvärdighet. 
87 Något förenklat. Fler prov infördes i samband med reformerna 2011, småningom blev proven något färre till följd av 

kritik. Därefter infördes bestämmelsen om att särskilt beakta provresultat vid betygsättning. 
88 Se exempelvis Skolvärlden https://skolvarlden.se/bloggar/nicklas-mork/sarskilt-beakta-ett-lamt-forsok-att-stavja-

betygsinflationen. 
89 Skolverket (2019f). 

https://skolvarlden.se/bloggar/nicklas-mork/sarskilt-beakta-ett-lamt-forsok-att-stavja-betygsinflationen
https://skolvarlden.se/bloggar/nicklas-mork/sarskilt-beakta-ett-lamt-forsok-att-stavja-betygsinflationen
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En skarp gräns för godkänt 

Det målrelaterade betygssystemet har inte bara kritiserats för att leda till brister i 

betygens likvärdighet och till betygsinflation. De tidigare diskuterade reformerna 

under 1990-talet innehåll också ett nytt betyg, icke godkänt. I förarbetena gjordes 

bedömningen att andelen elever med icke godkända betyg och utan behörighet att 

söka vidare till överliggande nivå i utbildningssystemet i princip skulle vara 

obefintlig efter systemets genomförande.90 Tanken var att systemet skulle ge 

sådan feedback att det gick att rikta resurser till de elever som riskerade icke 

godkänt, och att de därmed skulle få adekvat hjälp för att nå godkänt. 

Läsåret 1998/99 gällde krav på minst betyget godkänt i svenska/svenska som 

andraspråk, matematik och engelska för behörighet till nationella 

gymnasieprogram. Även här var tanken att behörighetskraven skulle leda till 

stödinsatser för det fåtal elever som riskerade att inte nå godkända betyg. 

Bedömningen visade sig vara felaktig. Andelen elever utan behörighet till 

gymnasieskolan låg på ca 9 procent år 1998 och ökade de första åren. I denna 

grupp är faktorer som föräldrars låga utbildningsnivå, invandrarbakgrund eller 

kognitiva svårigheter tydligt överrepresenterade. Andelen har sedan varit mer 

eller mindre konstant över de tre senaste betygssystemen sedan början av 00-talet 

för elever födda i Sverige, medan andelen obehöriga ökat för utlandsfödda 

elever.91 Vårterminen var 15,7 procent av eleverna i årskurs 9 obehöriga till ett 

nationellt gymnasieprogram.92 

Att så många elever inte bli behöriga till gymnasieskolan har föranlett många 

utredningar och många insatser genom åren. Förutom den nyligen presenterade 

Betygsutredningen är det i dagsläget flera pågående utredningar som hanterar 

frågan om en ökad behörighet till gymnasieskolan.93 

För gymnasieskolan finns motsvarande problematik när det gäller andelen elever 

som inte fullföljer gymnasieskolan med en gymnasieexamen. Det ses som ett stort 

bekymmer att genomströmningen är så låg i gymnasieskolan och även här har det 

funnits en rad utredningar som kommit med förslag för att öka 

genomströmningen.94 

Samtidigt har det varit stor uppmärksamhet kring frågan om en generös 

betygssättning av elever som riskerar att inte nå godkända betyg. Frågan om så 

kallade ”snällbetyg” som ger eleverna ett godkänt betyg trots att lärarna 

egentligen vet att eleven inte nått kraven för godkänt har diskuterats ända sedan 

starten på de målrelaterade betygen. Ända sedan Skolverkets första analyser av 

betyg och provbetyg konstaterades att elever som fått ett underkänt provbetyg i 

hög utsträckning ändå får ett godkänt betyg. I matematik där andelen som får ett 

 
90 SOU 1992:86, Hultén (2019a & 2019b). 
91 Se Skolverket (2019h) s. 8f. och SOU 2019:14 s. 170 för tidsserier gällande behörigheten till gymnasieskolan 

uppdelat på migrationsbakgrund. 
92 Skolverket (2019h). 
93 http://www.sou.gov.se/utredningar/?owner=utbildningsdepartementet&selection=pagaende 
94 Exempel från senare tid är SOU 2020:33 Utredningen om planering och dimensionering av komvux och 

gymnasieskola och SOU 2019:4 Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning samt SOU 2016:77 

Gymnasieutredningen. 

http://www.sou.gov.se/utredningar/?owner=utbildningsdepartementet&selection=pagaende
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underkänt provbetyg är högst så är det en betydligt högre andel som får ett 

godkänt betyg. Hur stor andel varierar en del beroende på om kravgränsen för 

godkänt i det nationella provet låg lågt eller högt ett visst år.95 För årskurs 9 

vårterminen år 2006 rapporterade Skolverket att 71,8 procent av eleverna som 

inte fått godkänt resultat på provet i matematik ändå fick ett godkänt betyg.96 

Motsvarande andel för svenska var 54,4 och för engelska 34,0 procent. 

”Höjningar” från högre provbetyg är på en betydligt lägre nivå, mellan 10 och 18 

procent vårterminen år 2006. Mönstret är likartat och skillnaderna är inte mindre 

för gymnasieskolan. Exempelvis fick läsåret 56 procent av eleverna som fått E på 

provet i matematik 1a ett godkänt kursbetyg läsåret 2016/17. För Svenska 1 var 

motsvarande andel hela 76 procent och för Engelska 5 var det 40 procent.97 

Varför sätts ”snäll-E”? 

Incitamenten är starka för alla parter att vara generös med att ge ett godkänt betyg 

– för eleven som ges godkänt och blir behörig, för läraren som slipper merarbete 

och är hygglig mot eleven, och för rektor och huvudman som därmed visar upp 

bättre resultat för skolan. 

Förekomsten av snällbetyg är svår att visa empiriskt – av naturliga skäl är det 

inget någon vill erkänna. Men det är mycket som talar för att det är ett betydande 

fenomen i vårt betygssystem. Det vanligaste argumentet mot förekomsten av 

snällbetyg är att skolorna vidtagit stödinsatser efter proven som gjort att eleverna 

gjort proven så att eleverna verkligen uppnått kunskapskravet för ett godkänt 

betyg. Det finns minst tre anledningar att betvivla att detta är ett starkt skäl. Dels 

är ”höjningarna” normalt störst i matematik samtidigt som matematikprovet i 

årskurs 9 brukar göras sent under vårterminen. När proven bedömts finns inte 

många veckor för att hämta igen luckor i kunskaperna.98 Den andra anledningen 

är att för gymnasieskolan finns uppgifter om hur många timmar som återstår av 

kursen efter att kursprovet genomförts. Det är inte högre andel elever som får 

godkänt betyg som går i skolor med fler än färre timmar kvar av kursen.99 Den 

tredje anledningen är att många elever inte får godkänt betyg i den inledande 

matematikkursen i gymnasieskolan – vilket är en indikation på att de inte har 

tillräckliga förkunskaper från grundskolan.100 

Skolverkets analyser visar på generella problem med likvärdig betygssättning, 

särskilt skillnaden i betygssättning mellan skolor. Det är skillnad i betygssättning 

i alla delar av betygsskalan, inte bara vid godkäntgränsen. Men godkäntgränsen 

ger ändå särskilda problem. När analysen av de kategorier som undersökts delas 

upp på kön, migrationsbakgrund, socioekonomisk bakgrund, huvudman och 

skolans prestationsnivå så är just avvikelsen för F i provbetyg ofta mer 

utmärkande – men inte alltid.101 Men för båda skolkategorierna som analyserats är 

 
95 Som vi beskriver i rapporten varierar kravgränserna för provbetygen mycket kraftigare mellan åren än det 

genomsnittliga betyget. 
96 Skolverket (2007) s. 45. 
97 Skolverket (2018f) s. 11ff. 
98 Skolverket (2019a) s. 12f. 
99 Skolverket (2020a) s. 15. 
100 Skolverket (2017a). 
101 Skolverket (2019a) Excelfil flik 1.1–1.5. 
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det tydligt. Den relativa betygssättningen är särskilt stark för elever med F i 

provbetyg och den mer generösa betygssättningen för fristående skolor är 

betydligt starkare för elever med F i provbetyg.102 

Ett särskilt problem är att avvikelserna för godkäntgränsen ställer till det för 

skoljämförelser av betygssättning. En skola med en hög andel elever med F i 

provbetyg kommer av detta skäl att ha en högre nettoavvikelse mellan provbetyg 

och betyg. Det behöver inte betyda att skolan har en relativt generös 

betygssättning. Det innebär att alla analyser där man jämför skolors 

betygssättning måste ta hänsyn till skolornas prestationsnivå på proven, vilket är 

komplicerat.103 

Det behöver föras en diskussion om vilka effekter de normeringsmodeller som 

analyseras i denna undersökning har på gruppen som i dag har F i provbetyg och 

som generellt har låga betyg. Införs en modell som lägger en större vikt vid 

provresultaten kommer det att leda till att ännu fler blir obehöriga till 

gymnasieskolan och genomströmningen i gymnasieskolan kommer sjunka – om 

inte kraven för ett godkänt betyg ändras. Om man anser att eleverna i dag får 

godkända betyg för lättvindigt och börjar gymnasieskolan och högskolan utan 

tillräckliga förkunskaper så är detta en positiv effekt. Om man anser att det är för 

svårt att nå särskilt mycket längre med stödinsatser och att dagens nivå av 

obehörighet och genomströmning är ett problem så behöver nivån på 

behörighetsgränserna diskuteras.104 I samband med reviderade styrdokument 

minskar så kallade tröskeleffekter av kunskapskravens detaljgrad och även vad 

som avses att prövas i nationella prov justeras, vilket i sin tur också kan komma 

att påverka andelen F. Minskade tröskeleffekter går också att förvänta sig om 

regeringen väljer att gå vidare med Betygsutredningens förslag om att införa 

kompensatoriska principer för betygssättning.105 

Förutsättningar för mål- och kunskapsrelaterad 

betygssättning 

I ett målrelaterat betygssystem finns fördefinierade mål och elevens kunskaper 

ska motsvara en viss måluppfyllelse för att få ett visst betyg. Det vill säga att det 

som regleras är i första hand vad som ska ha uppnåtts snarare än hur det ska 

uppnås. Elevernas prestationer ska alltså jämföras mot målen och inte med 

varandra. Målen kan vara mer eller mindre precist beskrivna och därmed mer eller 

mindre öppna för tolkningar. (Det är dock inte möjligt att helt och hållet eliminera 

tolkningsutrymmet.) Eftersom tolkningar av målen i någon mening görs utifrån 

erfarenhet av tidigare elevers prestationer finns relativa element även i ett 

målrelaterat system106. Till skillnad från ett relativt betygssystem finns inga 

fastlagda kvoter för hur betygen bör fördelas över populationer. Teoretiskt kan en 

 
102 Skolverket (2019a) s. 59. 
103 Skolverket (2019a) s. 14. 
104 Se till exempel Wingborg & Svensson (2019). 
105 SOU 2020:43. 
106 Crisp (2013). 
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årskohort få betydligt högre betyg än föregående om eleverna i den har uppvisat 

kunskaper på en högre nivå än föregående. Om populationerna är mycket stora, 

till exempel hela rikets årskurs nio, borde betygsfördelningen emellertid i 

praktiken vara mer eller mindre homogen över tid.107 

I det svenska målrelaterade betygssystemet finns fem godkända steg: E, D, C, B 

och A.108 Betygen A, C och E sätter läraren när de kunskaper som eleven visar 

motsvarar allt det som beskrivs i kunskapskraven för respektive betygssteg. 

Betyget D sätter läraren om en elevs kunskaper motsvarar det som beskrivs i 

kunskapskravet för betyget E och övervägande delen av det som beskrivs i 

kunskapskravet för betyget C. Samma princip gäller för betyget B. Eftersom 

betygen E, C respektive A endast kan sättas om kunskapskravet för det 

betygssteget är uppfyllt sägs det ibland att eleven får betyg efter sin svagaste 

prestation. Mot betygen E, C och A ligger således specifika villkor, medan 

villkoren för betygen B och D inte är specificerade till mer än delar av 

överliggande kunskapskrav.109 Det finns dock inga krav på att eleven alltid ska 

uppvisa kunskaper på en viss nivå för att elevens kunskaper ska bedömas 

motsvara ett kunskapskrav, utan läraren ska grunda bedömningen på ett allsidigt 

underlag. Detta underlag kan innehålla mer eller mindre goda prestationer som 

vägs samman till en samlad bild av elevens kunskap. 

Det har diskuterats huruvida de nuvarande kunskapskraven skulle vara särskilt illa 

lämpade för att särskilja elevers kunskaper mot olika nivåer, eftersom de olika 

nivåerna avgörs utifrån språkliga kvalitetsmarkörer – så kallade 

värdeord/progressionsuttryck – som utgörs av adjektiv som beskriver grad av 

kunnande. Till exempel beskrivs progressionen i elevens resonemang med hjälp 

av enkla, utvecklade och välutvecklade. I Lpo -94 utgick betygskriterierna från en 

taxonomi där olika slags kunskaper specificerades för de olika betygsstegen, där 

även skillnader i kunnande utgjorde progression. Till exempel kunde ord som 

beskriva, förklara och analysera beskriva distinktionen mellan G, VG och MVG. 

110 Förändringen från Lpo/Lpf -94 till Lgr/Gy11 verkar dock inte utifrån 

tillgängliga data haft nämnvärd effekt på likvärdigheten i betygssättning mellan 

skolor.111 

Målrelaterade betyg har varje gång det undersökts bedömts ha sämre 

förutsättningar att bli likvärdiga. Om urvalsfrågan trots allt är viktig så finns det 

behov av att på ett rättvist sätt rangordna elevers prestationer mot varandra. Även 

om antalet utbildningsplatser i stort sett motsvarar antalet elever med behörighet, 

så finns det i dag betydande konkurrens om vissa utbildningsplatser på i första 

hand de skolor och/eller universitet och högskolor som uppfattas särskilt 

 
107 Det finns alltid en risk att det inträffar snabba förändringar som är så pass storskaliga att de kan påverka ändå. Till 

exempel mottagande av många nyanlända under kort tid eller övergång till distansundervisning under längre perioder är 

faktorer som skulle kunna påverka betygsfördelningen. 
108 10 kap. 17 § och 15 kap. 22-25 §§ skollagen (2010:800). 
109 Se även bilaga 4 SOU 2020:43. 
110 Skolverket (2015a) och (2016a) har en omfattande beskrivning av tillkomsten och lärares reaktioner på de nya 

värdeorden. 
111 Skolverket (2016a) s. 83ff., (2019a) & (2020a). 
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attraktiva.112 I viss mån uppstår det även konkurrens till vissa program eller 

utbildningar oberoende av anordnare, men det sambandet är svagare. 

Urvalstrycket, och därmed likvärdighetens betydelse, är således olika fördelad 

över skolsystemet. 

Påverkan på klassrumsarbetet 

Läroplanerna anger att läraren ska ta hänsyn till all tillgänglig information om 

elevens kunskaper vid betygssättningen.113 I kunskapskraven betonas elevens 

ansvar att visa kunnande på olika nivåer för att erhålla vissa betyg. Den 

bakomliggande principen kan betraktas som meritokratisk. Samtidigt är elevens 

prestationer delvis beroende av lärarens undervisning, det vill säga att också 

läraren har ett ansvar för elevens resultat. Därmed kan man anta att en följd blir 

ett mycket starkt fokus på elevens prestationer och resultat under skolgången, 

både ur elevens och ur lärarens synvinkel.114 Det innebär i sin tur att 

klassrumsarbetet i någon mån kan ses som ett fält där merit och resultatansvar är 

under konstant förhandling. Är det eleven eller läraren som ska hållas till svars för 

elevens betyg? 

Utifrån detta perspektiv är det följdriktigt att det utvecklas olika strategier för att 

höja resultaten. Det kan exempelvis handla om elevers strategiska val av skola 

och kurser för att på det sättet erövra ”lätta” poäng115, att elever utvecklar ett 

instrumentellt förhållningssätt i och till klassrumsarbetet eller 

försiktighetsbeteenden och stress till följd av man upplever att ”allting räknas” 

eller att man ”blir bedömd hela tiden”116. Att läraren är den som ensam avgör 

betygen lyfts ibland som en fördel både utifrån att det ger eleverna de mest 

rättvisande betygen och att det stärker lärarens autonomi. Samtidigt betyder det 

system läraren verkar i att det kan uppstå starka incitament för flertalet aktörer att 

hitta olika strategier för att höja betygsnivåerna. Betygen är high stakes inte bara 

för den enskilda eleven utan kan också utifrån resultatansvarsperspektivet ha stora 

konsekvenser för lärare, rektor eller huvudman. Låga betyg på en skola tenderar 

ibland att tolkas som att skolan underpresterar, vilket kan ha omedelbar negativ 

inverkan på skolans attraktivitet, intagning och därmed ekonomiska 

förutsättningar.117 Utan att dra alltför stora växlar på resonemanget kan det 

konstateras att det kan finnas skäl för fler än eleverna att eftersträva så höga betyg 

som möjligt, samtidigt som det i princip är upp till läraren själv att ”hålla emot” i 

de fall ett sådant tryck uppstår. Det kan göra att läraren löper risk att hamna i en 

utsatt position där lärarens reella autonomi kringskärs. Denna observation kan 

 
112 SOU 2020:43, Thelin (2019). Det kan dessutom vara värt att notera att eventuella kommande förändringar i de 

gymnasiala utbildningarnas dimensionering ytterligare kan komma att påverka konkurrensen om utbildningsplatser som 

upplevs som attraktiva, se SOU 2020:33. 
113 Avsnitt 2.7 Bedömning och betyg i förordningen om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

och avsnitt 2.5 Bedömning och betyg i förordningen 

om läroplan för gymnasieskolan. 

och betyg i förordningen om läroplan för vuxenutbildningen. 
114 Florin-Sädbom (2015), Larsson (2019), Allelin (2019). 
115 SOU (2020:43), Larsson (2019). 
116 Allelin (2019), Larsson (2019), Lauvås & Jönsson (2019). 
117 Thelin (2019). 



 

35 LIKVÄRDIGA BETYG OCH MERITVÄRDEN 

vara relevant i förhållande till diskussionen om normering av betygen eftersom 

det ofta förs fram ett argument om att normering begränsar lärarens autonomi. Det 

är naturligtvis ett viktigt argument vad gäller lärarens betygssättning. I det 

följande hålls dock öppet för att normering i realiteten skulle kunna leda till ökad 

lärarautonomi ifråga om undervisningen, på det sättet att det skulle kunna minska 

behovet av bedömningar av high stakes-karaktär i det löpande klassrumsarbetet. 

Det är också möjligt att normering skulle kunna förbättra lärarens position vid 

betygssättningen på så sätt att läraren inte längre är ensam om betygssättningen 

och därmed hamnar i en mindre utsatt position. Om det stämmer kan indirekta 

effekter av normering komma att ha betydelse för lärares arbetssituation, den så 

kallade dokumentationsbördan, ”ryggen fri”-mentalitet och i förlängningen 

läraryrkets attraktivitet. Det kan givetvis mycket väl vara så att de flesta lärare 

helst av allt vill behålla rätten att sätta betyg utan normering, men om den rätten 

sätts i relation till andra faktorer är det ingen självklarhet. 

I någon mening innebär normering att läraren och staten delar på ansvaret för 

betygssättningen. Det är mycket svårt att på förhand undersöka alla effekter av en 

sådan ordning på alla relevanta nivåer, men avsikten med denna problematisering 

åtminstone peka på vikten av att inte göra förenklande antaganden. 

Sambedömning som likvärdighetsmetod 

Skolverket har under 2000-talet byggt upp allt fler stöd av olika slag för att lärare 

ska göra mer samstämmiga tolkningar. Exempelvis nationella prov, 

bedömningsstöd, kommentarmaterial och stödmaterial innehåller olika slags 

exempel, förklaringar och vidareutvecklingar i syfte att hjälpa lärare att närma sig 

varandra i sina tolkningar av styrdokumentens formuleringar. Samtidigt är detta 

tolkningsarbete något mycket komplext, och väldigt beroende av den kontext den 

tolkande läraren befinner sig i. Bedömning i mål- och kunskapsrelaterade 

betygssystem bygger på tolkning i tre led: tolkning av styrdokumenten, av 

enskilda elevprestationer, och hur ett underlag vid betygssättningen ska allsidigt 

utvärderas och sammanvägas till det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper 

i ämnet.118 Sambedömning för att stärka betygens likvärdighet lyfts bland annat i 

Skolverkets allmänna råd om betyg och betygssättning. Sambedömningen kan på 

olika sätt bidra till en ökad likvärdighet och mer rättvisande betyg.119 Dock finns 

en begränsning i detta om sambedömningen enbart sker inom en skolenhet (och 

även tidsåtgången kan nämnas som en begränsande faktor). Visserligen bidrar det 

till ökad kvalitet i betygen och att betygen blir mer rättvisande för vilka kunskaper 

eleven har i ämnet – till exempel minskar risken för att lärare diskriminerar elever 

utifrån kön eller social bakgrund. Däremot främjar det inte den nationella 

likvärdigheten, eftersom lärarens svårighet i det fallet ligger i att avgöra hur 

 
118 Skolverket (2014), s. 8. 
119 Skolverket (2018c), s. 22. 
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nivåerna för de olika betygen stämmer överens med synsättet hos andra lärare i 

landet.120 

Resultat på ett nationellt prov ska särskilt beaktas 

Vårterminen år 2019 var första tillfället som bestämmelsen om att ”särskilt 

beakta” de nationella proven vid betygsättning började gälla för årskurs 9. I 

statistiken syns ännu inga tecken på att betyg i relation till de nationella proven 

ges på något annat sätt än tidigare, varken när det gäller betygssättningen mellan 

skolor eller på individnivå. Utifrån de mått som undersöks har alltså inte 

bestämmelsen om att ”särskilt beakta” de nationella proven omedelbart lett till en 

mer likvärdig betygssättning i årskurs 9 det första året bestämmelsen gällde.121 

Det finns således ännu inga indikationer att bestämmelsen om särskilt beakta i 

tillräcklig grad hanterar de problem med betygens likvärdighet denna 

undersökning utgår från. 

  

 
120 Skolverket (2019a), Skolverket (2020a). 
121 Skolverket (2020b).  
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Kapitel 3. Åtgärder för att stärka 

betygens likvärdighet 

För att ge ett sammanhang till utvärderingen av olika normeringsmodeller följer 

en sammanfattning av de viktigaste förändringarna inom området. Både sådana 

som genomförts och sådana som kan komma att genomföras under förutsättning 

att regeringen beslutar om det. 

Likvärdighetsfrågan såväl inom betygsfrågan som inom andra områden har varit 

central inom skolväsendet under lång tid. Listan på antalet utredningar som på 

olika sätt har undersökt likvärdighet kan göras lång. Går man tillbaka till 

förarbetena till 2011 års läroplansreformer fanns det en uttalad ambition att 

förstärka betygens likvärdighet.122 Likvärdighet är fortsatt ett prioriterat område 

även efter det. 2015 års Skolkommission har i det avseendet spelat en viktig 

roll.123 I SOU 2020:28 och U 2018:01 utreds åtgärder för att stärka likvärdig 

utbildning, dock ej kopplat till betyg.124 I SOU 2019:40 tangeras frågan om 

betygen när tillträde och genomströmning utreds utifrån ett samhällsekonomiskt 

perspektiv. 

Av särskild betydelse för den föreliggande undersökningen är SOU 2016:25 

Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt system för 

kunskapsbedömning som lade grunden för införandet av digitala nationella prov 

(DNP)125, systemramverket för nationella prov126 och bestämmelsen om att 

särskilt beakta resultatet på nationella prov vid betygssättningen127. Dessutom har 

Skolverket getts i uppdrag att undersöka införande av extern bedömning128 och 

central bedömning av de nationella proven. 

I Betygsutredningens betänkande Bygga, bedöma, betygssätta – betyg som bättre 

motsvarar elevernas kunskaper ligger fokus på kompensatoriska inslag i 

betygssättningen för att mjuka upp betygsskalans reglering samt på införandet av 

ämnesbetyg i en ämnesutformad gymnasieskola för att skapa bättre kontinuitet i 

elevernas studier. Detta kan komma att innebära en förändring av betygsskalans 

reglering samt en ämnesbetygsreform. Utredningen gavs även ett tilläggsdirektiv 

att undersöka betygsinflation.129 2019 års revidering av grundskolans kursplaner 

samt vissa ämnesplaner på gymnasial nivå syftade bland annat till att ta hand om 

den kritik som har riktats mot att kunskapskravens omfattning och 

detaljeringsgrad och därmed styreffekt på undervisningen, samt de negativa 

effekter detta har på betygssättningen. 

 
122 SOU 2007:28. 
123 SOU 2017:35. 
124 SOU 2020:33. 
125 U2017/03739/GV. 
126 Skolverket (2017), Skolverkets systemramverk för nationella prov. 
127 10 kap. 20 a § och 15 kap. 25 a § skollagen (2010:800). 
128 U2017/03739/GV och U2019/03690/GV. 
129 SOU 2020:43. 
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Förändringar i kurs- och ämnesplaner 

Under år 2019 genomfördes revideringar av kursplaner för grundskolan och 

grundsärskolan samt vissa ämnen i gymnasieskolan. Regeringen har beslutat att 

dessa reviderade kurs- och ämnesplaner ska träda i kraft den 1 juli år 2021. En av 

utgångspunkterna var att kunskapskraven skulle bli mindre detaljerade. 

I SOU 2020:43 utreds och ges förslag till hur ämnesbetyg kan införas i 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt kommunal vuxenutbildning på 

gymnasial nivå och särskilt utbildning för vuxna på gymnasial nivå.  

Betygsutredningens förslag till ämnesbetyg utgår från en modell där ämnen kan 

delas in i steg, nivåer, med en gemensam uppsättning betygskriterier för hela 

ämnet. Det betyder att det ställs krav på att det centrala innehållet uttrycker 

progression, men det kan också innebära att betygskriterier behöver konstrueras 

om mer genomgripande. Betygsutredningen lägger även förslag på 

kompensatoriska inslag i betygssättningen, där betygskriterier fungerar som 

riktmärken snarare än krav. Kompensatoriska inslag i betygsskalan föreslås av 

utredningen att gälla i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 

gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, vuxenutbildning på gymnasial nivå och 

särskilt utbildning för vuxna på gymnasial nivå. 

Kommande uppdrag till Skolverket till följd av Betygsutredningens förslag 

innebär förmodligen att konstruktionen av ämnesplaner och betygskriterier 

behöver anpassas för att passa betygssättning i ett ämnesbetygssystem. 

Hur förändringarna kommer påverka 

Lärare lyckas som tidigare nämnts bra med att sätta rättvisande betyg på elevernas 

kunskaper vid betygstillfället utifrån den undervisning som ägt rum, i betydelsen 

att det är en konsistent tolkning av kurs- och ämnesplaner på ett gediget underlag. 

Kombinationen av mer övergripande kunskapskrav och kompensatorisk 

sammanvägning av elevernas kunskaper skulle kunna öka den professionella 

friheten för läraren att bedöma hur eleverna ligger till kunskapsmässigt i ämnet 

utifrån styrdokument och undervisning. Följden av det skulle kunna bli bättre 

förutsättningar för en mer rättvis betygssättning av enskilda elever inom en klass 

eller skola. Däremot skulle dessa förändringar inte hantera brister i betygens 

nationella likvärdighet, det vill säga betygssättningen mellan olika skolor.130 Det 

kommer fortfarande vara svårt för lärarna att förhålla sig till nivån i riket, 

eftersom lärare inte får veta vilka tolkningar andra lärare gör av styrdokumenten i 

förhållande till de underlag de samlat in. Förändringarna skulle därmed öka 

behovet av ett nationellt kalibreringsinstrument mellan grupper för att betygen 

både ska bli så rättvisande och så likvärdiga som möjligt. 

 
130 I flera remissvar till Skolverket om förslag till reviderade kursplaner framfördes att även om man var positiv till de 

reviderade kunskapskraven fanns en oro för betygens likvärdighet vilket kopplades till vikten av nationella prov 

(Skolverket 2019g). 
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Förändringar av de nationella provens stöd för 

betygssättning 

Det nationella provsystemet genomgår för närvarande förändringar som spelar 

roll för de frågeställningar föreliggande undersökning försöker besvara. Eftersom 

det undersöks olika sätt att använda de nationella proven för att göra betygen mer 

likvärdiga är provens kvalitet avgörande. Av det skälet görs i det följande en 

förhållandevis djupgående genomgång av provsystemet i dag och vad som 

förväntas framöver. 

Ämnen och årskurser med nationella prov 

Elever i grundskolans årskurs 6 genomför nationella prov i svenska, svenska som 

andraspråk, engelska och matematik. I årskurs 9 genomför en elev nationella prov 

i fem ämnen: svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt ett 

av ämnena inom respektive SO- och NO-ämnesblock.131 I gymnasieskolan 

genomförs obligatoriska nationella prov i den högsta avslutande kursen på 

programmet (och, i förekommande fall, inriktningen) i ämnena engelska, 

matematik och svenska eller svenska som andraspråk med undantag för kursen 

svenska 2 eller svenska som andraspråk 2.132 I kommunal vuxenutbildning på 

gymnasial nivå ska nationella prov användas i engelska kurs 5 och 6, matematik 

kurs 1-4, och svenska kurs 1 och 3 samt svenska som andraspråk kurs 1 och 3.133 

Det finns även nationella prov i vuxenutbildning i svenska för invandrare samt 

nationella prov i grundskolans årskurs 3. 

De nationella provens stöd för lärarens betygssättning i 

praktiken 

Det är inte självklart vad provens betygsstödjande syfte ska innebära i praktiken 

vare sig för provens konstruktion eller för lärarnas tänkta användning av 

provresultaten. Det verkar dock rimligt att utgå från bästa tillgängliga kunskap om 

de svårigheter lärare har med betygssättning, vilket för betygens likvärdighet 

handlar om relativ betygssättning.134 Mot den bakgrunden kan sedan två 

idealtyper konstrueras som illustrerar olika utgångspunkter för provkonstruktion 

och lärares tänkta användning av provinformationen. Det är möjligt att 

argumentera för att båda dessa idealtyper på var sitt sätt stärker betygens 

likvärdighet, men de bygger, som ska visas, på lite olika sätt att se på vad lärare 

behöver hjälp med och är därmed olika väl anpassade till det konstaterade 

problemet med grupprelativa inslag. 

Typ 1. Läraren och proven som bevissamlare. Strategin bygger på det som i 

litteraturen ofta kallas elicit evidence: proven är optimerade för att fatta beslut 

 
131 9 kap. 21 § skolförordningen (2011:185). 
132 8 kap. 3 b § gymnasieförordningen (2010:2039). 
133 4 kap. 10 a § förordning (2011:1108) om vuxenutbildning. 
134 Skolverket (2019a & 2020a). 
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om mest rättvisande betyg. Det innebär att proven besvarar frågan om eleven 

visar på kunskaper inom kunskapskravens olika delar eller ej. 

Proven konstrueras i denna typ utifrån en grundtanke om att de bidrar till att hitta, 

visa, och relatera belägg till de olika delarna av kunskapskraven inom respektive 

ämne. Lärarens bedömning och betygssättning bygger i grund och botten på 

samma tanke. Det betyder att läraren kontinuerligt samlar in underlag, att läraren 

vid tiden för betygssättning värderar dem i relation till kunskapskraven och att de 

nationella provresultaten då ingår som delar i lärarens samlade underlag. 

Domäntäckning står i fokus i proven. Proven, liksom lärarens underlag på mer 

aggregerad nivå, kommer innebära kunskapsprofiler som kan spreta. För läraren 

är det mer intressant att titta på olika delresultat, eftersom de utgör pusselbitar i 

det sammantagna pussel som betygssättningen innebär. 

Typen är anpassad till en analytisk betygssättningsprincip, det vill säga att ju mer 

detaljerat respektive kunskapskrav är, desto bättre lånar det sig till att lägga ett 

pussel med hjälp av olika ”bevis”. Utifrån pusselmetaforen kan denna typ sägas 

ge fler, och sinsemellan mer avgränsade pusselbitar. En washback-effekt är att 

logiken för med sig en risk för mekanisk avbockningspraktik, och en annan är att 

det kan uppstå reliabilitetsbrister till följd av begränsningar i de olika enskilda 

underlagen. (Rent principiellt gäller denna risk både för lärarens egna underlag 

och för provens olika uppgifter och/eller delprov.) 

I denna typ kan proven sägas modellera lärarens betygssättningspraktik. Proven 

visar upp för läraren en föredömlig logik och ett praktiskt tillvägagångssätt som 

läraren kan använda i sin egen betygssättning. De olika provresultaten ingår 

äktenskap med lärarens olika egna underlag och hamnar därmed i diskussion (de 

kan till exempel bekräfta, säga emot, fylla luckor, med mera) om den mest 

rättvisande samlade bilden av elevens kunskaper. 

Vad som är användbart att särskilt beakta blir i denna typ ytterst vad de olika 

delarna av provresultatet säger jämfört med lärarens egna underlag och 

bedömningar i motsvarande domäner – det vill säga: Förstärks eller försvagas 

lärarens egna värderingar genom provens? Vissa delar av provet kan därmed i 

praktiken bli mindre intressanta att beakta (och till och med mindre meningsfulla 

att genomföra) eftersom det visar sig att läraren redan har ett säkrare underlag för 

det område som delarna behandlar. 

Typ 2. Läraren som bevissamlare, proven som nivåbestämmare. Strategin går att 

sammanfatta med vad som i litteraturen kallas moderering: läraren söker 

rättvisande betyg, medan proven är optimerade för att göra betygen likvärdiga. 

Det innebär att proven besvarar frågan hur eleverna ligger till nivåmässigt på 

betygsskalan. 

Lärarens betygssättning följer i princip beskrivningen i typ 1. Läraren samlar in 

underlag, viktar underlagen enligt deras giltighet och tillförlitlighet och värderar 

dem i relation till kunskapskraven. Domäntäckning står i fokus, och lärarens 

underlag ger kunskapsprofiler som kan spreta. 
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Mot bakgrund av likvärdighetsproblemet med relativ betygssättning har proven 

till uppgift att moderera lärarens betygsnivåer. Proven fokuserar därmed på att 

generera ett mer reliabelt sammanvägt provresultat, mot vilket lärarens 

betygsnivåer kan kalibreras. Provens betygsstöd går ytterst ut på att ge läraren 

hjälp att nivåbestämma sin egen samlade bild.135 Detta leder till att 

delprovsresultat, kunskapsprofiler, domäntäckning med mera är mindre angelägna 

upplysningar för proven att bidra med, såvida proven är tillräckligt likvärdiga och 

tillförlitliga för att uttala sig om elevernas kunskapsnivå i ämnet. Läraren tar sitt 

samlade underlag, sin viktning och värdering av detta i relation till 

kunskapskraven och kalibrerar sina värden på betygsskalans nivåer mot provens 

motsvarande värden. 

Typen fungerar bäst med holistiska riktmärken eller kanske till och med 

kunskapskrav som är konstruerade efter principen kontinuerlig skala136, snarare än 

detaljerade kunskapskrav. Det kan finnas positiv washback med att se kunskap 

mer på än skala än som tydligt avgränsade steg både beträffande kunskapskrav 

och prov. Om proven ändå antas ha en viss förebildlig verkan är det en fördel att 

använda raka poäng. Det innebär att provuppgifterna ger poäng som läggs ihop 

till en totalpoäng. Totalpoängen ger en indikation på var elevens kunskaper 

befinner sig nivåmässigt, snarare än att varje enskild uppgift placeras in på 

betygsskalans A-F-nivåer. Detta sätt att hantera problemet med spretiga profiler är 

betydligt mer transparent och enkelt än de mycket komplexa avvägningar lärare 

tvingas till i dag. Istället för att summera uppgifter eller delprov till 

delprovsbetyg, stärker de nationella proven betygens jämförbarhet och därmed 

likvärdighet genom ett sammanvägt provbetyg. Betygsskalan skulle i så fall 

enbart behöva användas för hela prov.  

I denna typ kan proven sägas moderera lärarens ”egna” betyg. Med tydligare 

bodelning mellan lärarens bedömningar och provens resultat blir de ett 

kalibreringsverktyg till vilket läraren går med sin egen bedömning för att 

(åtminstone med nuvarande reglering) själv stämma av nivån på densamma. 

Innebörden i särskilt beakta är i denna typ alltså inte att läraren lägger delresultat 

till sina egna bedömningar och inleder förhandlingar med sig själv om 

validitetsfrågor i flera enskilda fall, utan att läraren använder det sammanvägda 

provresultatet för nivåbestämning av sin egen sammantagna bedömning, i 

idealfallet efter att den är gjord. 

 
135 Observera att detta gäller givet dagens regelverk där läraren i princip äger betygssättningen själv eftersom tolkningen 

av särskilt beakta ligger hos läraren. När rapporten längre fram kommer in på modeller där proven normerar betyg kan 

man säga att det egentligen rör sig om att innebörden i vad det innebär att särskilt beakta formaliseras genom någon 

bindande regel. Man har då rört sig från att läraren själv genomför kalibreringen av sina egna betygsnivåer med hjälp av 

provens nivåer, till att staten genomför en sådan kalibrering. Detta spelar dock ingen principiell roll för 

provkonstruktionen inom idealtyp 2. 
136 Kriterier utifrån en kontinuerlig skala innebär att kunskap inte ses som att det ska placeras utifrån diskreta nivåer 

eller skarpa trösklar som måste nås. Betygen sätts snarare mer mot riktmärken eller kriterier och kunskap betraktas som 

kvaliteter på en glidande skala från mindre goda prestationer till mycket goda. 
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Kompensatoriska prov och en icke-kompensatorisk 

betygsskala 

De nationella proven konstrueras av olika lärosäten på uppdrag av Skolverket. De 

strävar efter att täcka så stor del som möjligt av kursens eller ämnets centrala 

innehåll och kunskapskrav, men samtidigt skulle ett prov som allsidigt testade 

varje del av kurs- eller ämnesplanen bli alldeles för omfattande. Vid 

konstruktionen av prov som ska täcka så stor del som möjligt av kurs- eller 

ämnesplaner kan de olika delarna av styrdokumenten bara representeras av 

enstaka uppgifter. Det är därför problematiskt att i ett sådant prov använda 

enstaka mätpunkter för att avgöra vilka delar av kunskapskraven som är 

uppfyllda. En konsekvens av detta är att proven är kompensatoriska till sin 

karaktär. Det är enbart hela provet som ger eleven tillräckligt många chanser att 

på varierande sätt visa sina kunskaper i ämnet. Provbetyg från de nationella 

provens blir därför kompensatoriska i betydelsen att starka prestationer på delar 

av provet kan väga upp svaga prestationer på andra. Detta innebär alltså att en 

elev kan få ett godkänt provbetyg utan att elevens kunskaper uppfyller 

kunskapskravet för E. Ett kompensatoriskt sammanräkningssystem i proven kan 

därför upplevas stå i konflikt med en icke-kompensatorisk betygsskala (för 

betygen E, C och A), det vill säga att för att läraren ska kunna sätta C i betyg 

måste eleven uppfylla alla delar av det som beskrivs i kunskapskravet för betyget 

C. Som sagts innan i denna rapport så kan dock betygssystemet komma att 

förändras mot mer kompensatoriska inslag. 

Ett kompensatoriskt prov får inte sättas samman så att en elev kan uppnå ett högt 

provbetyg genom att många gånger visa kunskaper endast motsvarande 

grundläggande kunskaper. Systemet ställer alltså höga krav på att provet 

klassificerar korrekt, eller med andra ord att elever som får provbetyget C också i 

andra sammanhang bedöms huvudsakligen visa kunskaper motsvarande kravet för 

C. Klassificeringskorrektheten säkerställs dels genom att provet sätts samman av 

uppgifter med varierande komplexitet, dels genom att säkerställa att 

kravgränserna diskriminerar mellan provbetygen på ett önskvärt sätt. 

Procedurerna för kravgränssättning variera något från prov till prov. 

Kravgränssättning på förhand – dagens förfarande 

När provet konstrueras har bedömningsanvisningar skapats utifrån 

provkonstruktörens tolkningar av kunskapskraven. Bedömningen i ett prov 

omvandlas ofta till poäng, men det är inte säkert att poängen diskriminerar mellan 

kunskapsnivåerna på det sätt konstruktören önskat. En poäng som tilldelats för 

något som tolkats motsvara ett avancerat moment kan i realiteten komma att 

erhållas av en för stor mängd elever med endast grundläggande kunskaper, eller 

tvärtom. Detta kan bero på att uppgiftens formulering eller kontext påverkar 

lösningsfrekvensen på ett oväntat sätt (till exempel när uppgiften ska mäta elevens 

förmåga att forma egna lösningar och elever minns lösningen av en liknande 

uppgift i undervisningen). I kravgränssättningen kan man därför inte endast utgå 

från kunskapskravens tolkningar, utan man behöver även uppskatta uppgiftens 
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svårighetsgrad. För att säkra kravgränser används i huvudsak olika versioner av 

den så kallade Angoff-metoden eller Bookmarking samt olika former av 

Benchmarking av elevexempel137. De olika versionerna av Angoff går i huvudsak 

ut på att uppskatta chanserna för att en elev vars kunskaper ligger på undre 

gränsen till ett visst betyg ska få en speciell poäng. I Bookmarking ordnas 

uppgifterna först efter svårighetsgrad och lärarna skattar sedan hur många 

uppgifter i graderingen, elever på gränsen till olika betyg klarar av att lösa. I 

Benchmarking letar man upp olika elevlösningar, ofta uppsatser, som bedöms 

vara på gränsen till en viss poäng eller en viss bedömning och låter dessa utgöra 

en referens i bedömningen. 

En risk med att endast förlita sig på dessa skattningsmetoder är att 

kravgränssättarna kan gissa fel i förhållande till vad det empiriska utfallet sedan 

blir. Skattningarna är ibland därför endast rådgivande, och kompletteras då med 

empiriska data från stora utprövningar, för att se hur lösningsfrekvensen visat sig 

vara i relation till lärares preliminära betyg. På så sätt blir kravgränserna för 

respektive betygssteg både en tolkning i relation till beskrivna kunskapskrav och 

en jämförelse med den betygsnivå lärare bedömt sina elever prestera på 

lektionerna. Denna säkring är dock inte helt vattentät eftersom de betyg lärare 

rapporterat in för utprövningseleverna endast varit preliminära och saknat det stöd 

som nationella prov vanligtvis utgör vid betygssättning. 

Eftersom de nationella proven genomförts och bedömts på papper, även om vissa 

delar numer skrivs på dator, ute i skolor över hela landet och rapporteras in 

manuellt, dröjer det innan de faktiska resultaten i form av poäng från proven finns 

tillgängliga för sammanställning på nationell nivå. Kravgränserna för omvandling 

från poäng till provbetyg behövs därför bestämmas innan provet genomförts. Som 

sagts tidigare finns en risk att kravgränssättningen misslyckats något med att 

estimera hur prov som genomförts vid olika tillfällen i realiteten lyckas särskilja 

mellan betygsstegen. En provversion kan därför råka bli lättare eller svårare i 

relation till tidigare provversioner. För att säkerställa att det verkligen är provets 

svårighetsgrad och inte Sveriges elevers kunskaper som varierat låter man ofta 

provversioner innehålla några gemensamma uppgifter, så kallade ankaruppgifter. 

Vid kravgränssättning i förhand kan ankaruppgifterna endast användas för att 

konstatera i efterhand hur jämförbara kravgränserna för provet varit med andra 

provversioners kravgränser.138 

Ytterligare en risk med kravgränssättning på förhand är att bedömare försöker 

hitta poäng för att kunna trycka upp en elevs resultat ovanför kravgränsen. Detta 

blir synligt genom att frekvensen provresultat med poängsumman strax ovanför 

kravgränsen är större än för andra poängsummor (se diagram 1). Denna risk 

föreligger dock endast om det är samma bedömare som bedömer hela elevens 

prov, och då framför allt om bedömaren också är den undervisande läraren. Om 

 
137 Cizek & Bunch, (2007). 
138 Ankaruppgifter kan visserligen användas redan i utprövning av uppgifter för att estimera hur svåra uppgifterna borde 

bli i relation till tidigare provs uppgifter. 
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olika bedömare bedömer olika uppgifter har de ingen inblick i hur 

poängsättningen av enskilda uppgifter påverkar totalpoängen för provet. 

Sammanfattningsvis kan man säga att styrkan med kravgränssättning på förhand i 

ett målrelaterat system också är dess svaghet. Den bygger på en tolkning av 

kunskapskraven i relation till ett urval elevlösningar, men tolkningen och 

elevunderlaget riskerar att skilja sig från det faktiska utfallet av bedömning i stor 

skala. Följden blir att provversionerna varierar i svårighetsgrad från år till år 

vilket kan motivera att kravgränserna i stället borde sättas när data från 

provgenomförandet finns tillgängliga. 

Diagram 1. Tabellen beskriver nationella provet i fysik 2018 med kravgränsen för betyget 

E på 15 poäng (belägg). Frekvensen är betydligt lägre för elever med totalt 14 poäng än för 

de med 15 poäng, som motsvarar godkänt provbetyg.

 

Årsvis standardisering – en möjlig utveckling 

Om elevernas resultat i form av poäng kan sammanställas tidigt – eller om 

åtminstone ett representativt urval säkerställs tillräckligt tidigt – kan 

kravgränssättningen göras i efterhand, vilket är vanligt internationellt. Om man 

vidare antar att distributionen av kunskap mellan olika årskullars elevpopulationer 

är konstant skulle kravgränserna kunna sättas så att distributionen mellan elever 

med olika provbetyg blir den samma från år till år. För att kunna följa 

förändringar av populationens distribution av kunskaper över tid kan man 

använda sig av internationella jämförelser som till exempel PIRLS, PISA och 

TIMSS. En förtjänst med en sådan metod vid provkonstruktion är att proven inte 

behöver innehålla ankaruppgifter som omgärdas av sträng sekretess. Det innebär 

även att proven skulle kunna innehålla mer varierade uppgifter i relation till 

läroplanen och över tid ha en bättre domäntäckning. En kravgränssättning med 

fasta kvoter, så kallad årsvis standardisering, blir dock i praktiken relativ och kan 

uppfattas stå i konflikt med det målrelaterade betygssystemet. Om det till exempel 

slås fast att tio procent av årskullen ska tilldelas ett F har den mest grundläggande 

principen i det målrelaterade betygssystemet åsidosatts, nämligen att samtliga 
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elever i en årskull i princip ska kunna få ett godkänt betyg. Detta till trots är det 

många länder som väljer att använda metoden för provkonstruktion, även om 

betygssystemet är målrelaterat. 

Sammanfattningsvis kan styrkan med årsvis standardisering sägas ligga i dess 

enkelhet och att kravgränserna vilar på ett gediget empiriskt underlag. Dess 

svaghet ligger i att metoden i visst avseende kan uppfattas som ett 

legitimitetsproblem i relation till ett målrelaterat betygssystem där populationens 

kunskapsdistribution kan variera över tid.139 

Kravgränssättning i efterhand/ekvivalering – en möjlig 

utveckling 

Om man misstänker att kunskapsdistributionen i populationer av provtagare kan 

variera mer än vad som är försumbart140 mellan olika provtillfällen kan man göra 

provversioner jämförbara genom så kallad ekvivalering. Kravgränserna blir mer 

stabila över tid även om provversionerna varierar något i svårighetsgrad. En 

svaghet med att använda ankaruppgifter är att proven måste hållas hemliga, vilket 

kan bli svårt när de har stor betydelse för elevers betyg. 

Nationella prov som stöd för en rättvis och likvärdig 

betygssättning – ett provsystem i förändring 

De nationella proven i Sverige har sedan de introducerades på 1990 talet haft flera 

olika syften och konstruerats för flera olika användningsområden. Förutom att 

stödja betygssättningen har de bland annat haft syftet att användas i skolornas 

kvalitetsanalyser, för att öka måluppfyllelsen för eleverna samt för att 

implementera och konkretisera styrdokument. Fram tills år 2018 saknades 

reglering för hur proven skulle användas eller på vilket sätt proven skulle erbjuda 

stöd. Det har varit en stor utmaning för såväl Skolverket som för 

provkonstruktörerna att konstruera och kvalitetssäkra proven för mångfalden av 

användningsområden. De svenska nationella proven och bedömningsstöden 

utvecklas på något av de svenska lärosätena i en iterativ process med 

utprövningar och bearbetning. Uppgifter och bedömningsanvisningar prövas ut på 

skolor som anmält intresse för detta och revideras utifrån kvalitativa och 

kvantitativa analyser samt utlåtande från referensgrupper av verksamma lärare 

och forskare. Även analyser av inskickade urval från tidigare genomförda prov 

används för att utveckla nya prov. 

Provens resultat har presenterats i form av olika delbetyg eller resultatprofiler för 

de lärare som önskat komplettera det egna underlaget med avseende på olika delar 

av styrdokumenten. Skolan har på så sätt även kunnat sätta in insatser innan 

årskursen eller kursen avslutats för att stärka elevernas kunskaper inom specifika 

 
139 Av den anledningen skulle betygsmodeller som utgår från standardiserade nationella slutprov innebära att resultaten 

på de nationella slutproven inte återförs till en målrelaterad A–F-skala, utan redovisas som mer eller mindre fristående 

resultatmått (se kapitel 5). 
140 Vad som avgör hur försumbara marginalerna får vara är hur många elevers resultat som tillåts variera beroende på 

vilken provversion de tilldelats. Variationen är i praktiken alltid större än noll eftersom det alltid finns en slumpfaktor 

som skapar variation. 
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områden. Skolan har även kunnat sammanställa gruppers resultat och se över 

planering för framtida verksamhet. Bedömningsanvisningar har varit uppbyggda 

med omfattande beskrivningar, matriser och exempel på bedömda elevsvar inte 

bara för att minska risken för missförstånd av instruktionen, utan även för att 

lärare ska kunna reflektera över styrdokumentens innebörd och hur kvalitet av 

elevprestationer kan värderas. Även om kompromissen mellan alla dessa syften 

och användningsområden, enligt lärosätenas utvärderingsenkäter, varit uppskattad 

av målgruppen så innebär kompromisserna att konstruktionen blir behäftat med 

svagheter gentemot de enskilda syftena och användningsområdena. Detta beskrivs 

mer utförligt senare i rapporten. 

Det nationella provsystemet befinner sig just nu i förändring, med målet att stärka 

provens funktion specifikt som stöd för en rättvis betygssättning.141 Till grund för 

förändringsarbetet ligger främst betänkandet Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – 

ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning (SOU 2016:25), prop. 

2017/18:14 samt regeringsbeslut om att digitalisera de nationella proven 

(U2017/03739/GV). Utredningen SOU 2016:25 föreslog dels en digitalisering av 

de nationella proven, dels identifierades problem med betygens likvärdighet. Som 

en lösning på det senare förslog utredningen att de nationella provens betydelse 

vid lärares betygssättning skulle stärkas genom att provresultaten särskilt ska 

beaktas. En förutsättning för detta var att de nationella provens kvalitet stärktes 

vilket i sin tur ledde till att Skolverket fick i uppdrag att genomföra en rad 

åtgärder. I enlighet med utredningen SOU 2016:25 har stora förändringar 

påbörjats och genomförts under senare år: 

• Skolverket fick i uppdrag att renodla provens syfte. Från och med år 2018 ska 

proven, för årskurs 6, 9 i grundskolan, årskurs 7 och 11 i specialskolan, 

årskurs 6 i sameskolan, gymnasial nivå och svenska för invandrare, 

huvudsakligen optimeras för att vara ett stöd för en rättvis och likvärdig 

betygssättning.142 

• För att säkerställa provens kvalitet ingick i Skolverkets uppdrag att ta fram ett 

systemramverk som ska gälla för samtliga nationella prov. Skolverket har 

utformat ett systemramverk för proven i avsikt att säkerställa högsta möjliga 

kvalitet och trovärdighet i provresultatens användning och konsekvenser.143  

• I uppdraget att digitalisera de nationella proven konstaterar regeringen att 

elevlösningar bör bedömas av någon annan än den undervisande läraren.144 Ett 

steg i den riktningen är att elevlösningar som skrivs på dator ska vara 

avidentifierade och att uppsatser i svenska och engelska ska skrivas på dator, 

och därmed vara avidentifierade inför bedömningen från läsåret 2018/2019.145 

Skolverket ska dessutom genomföra försök med extern bedömning och 

 
141 9 kap. 20 §, 11 kap. 10 §, 12 kap. 10 § skolförordningen (2011:185), 8 kap. 3 § gymnasieförordningen (2010:2039), 4 

kap. 10 § förordning (2011:1108) om vuxenutbildning.  
142 Proven kan även användas för analyser i skolornas kvalitetsarbete. 
143 Skolverket (2017b). 
144 U2017/03739/GV, SOU 2016:25, s. 20. 
145 9 kap. 21 a och 22 §§ andra stycket skolförordningen, 8 kap. 3 c § gymnasieförordningen (2010:2039), 4 kap. 10 c § 

förordning (2011:1108) om vuxenutbildning.  
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medbedömning av nationella prov i den försöksverksamhet som ska 

genomföras i samband med digitaliseringen.146 

• En särskild utredning om central bedömning genomfördes även av Skolverket 

på uppdrag av regeringen våren år 2020.147 Central bedömning innebär att de 

delar av proven som inte kan bedömas av en dator, i stället för att omfördelas 

mellan skolorna skickas till utvalda expertbedömare organiserade genom ett 

speciellt bedömningsinstitut. Utredningen lämnade förslag på två modeller där 

den ena modellen innebär att huvudmännen skickar representanter till 

institutet och den andra att bedömare rekryteras direkt av institutet från lärare 

som genomgått en bedömningsutbildning som är öppen för alla.  

• Ytterligare ett steg för att stärka provens likvärdighet är de åtgärder som 

Enheten för nationella prov på Skolverket har vidtagit för att motverka 

otillåten spridning av provinnehåll före provdatum och andra typer av fusk. 

Sedan år 2018 har hanteringsrutinerna på skolorna kring proven skärpts.148 

Inga prov får öppnas före provdatum, undantaget om särskilda anpassningar 

kräver så omfattande förberedelser att det kan motiveras.149 Tiden för när prov 

startar på provdagen är reglerat så att alla skolor genomför proven 

samtidigt.150 Bedömningsanvisningar når inte heller skolorna förrän proven är 

genomförda. 

Ovan har genomförda och kommande förändringar i provsystemet beskrivits. De 

beskriver sammantaget ett ganska nära förestående läge där proven i högre 

utsträckning kommer konstrueras för att ge ett säkert provbetyg som ska användas 

för rättvis betygsättning. Lärarnas betygssättning kommer att ske utifrån relativt 

övergripande kunskapskrav samt med en betygsskala som i delar går att tillämpa 

kompensatoriskt. 

De ovan nämnda åtgärderna har alltså alla haft som mål att komma tillrätta med 

instabilitet i proven och nettoavvikelser mellan betyg och provbetyg. Det 

systemramverk som reglerar hur nationella prov ska utvecklas och kvalitetssäkras 

finns visserligen på plats men de provramverk som varje lärosäte som konstruerar 

nationella prov utformar utifrån kraven i systemramverket är inte färdigställda, 

och de kommer inte att vara fullt ut implementerade förrän de digitala proven är 

på plats 2023–2025. Försöksverksamheten inom ramen för projektet att 

digitalisera de nationella proven som ska utreda frågan om extern bedömning och 

medbedömning ska redovisa sina resultat i en rapport som planeras till år 2022.  

 
146 Förordning (2017:1106) om en försöksverksamhet med datorbaserade nationella prov, extern bedömning och 

medbedömning. 
147 Skolverket uppdrag (U2019/03690) om att utreda och lämna förslag på hur central rättning av nationella prov kan 

införas. 
148 Skolverkets föreskrifter (SKOLF 2013:19). 
149 14 § Skolverkets föreskrifter (SKOLF 2013:19).  
150 Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2018:258). 
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Prov- och betygssystem i utveckling 

Arbetsgruppen har dragit slutsatsen att de nationella provens betygsstödjande 

funktion i första hand uppfylls genom att hjälpa läraren nivåbestämma sin egen 

samlade bild av elevernas kunskaper utifrån de egna insamlade underlagen. 

Provens uppgift blir då att tillhandahålla en norm mot vilken lärare kan kalibrera 

sina egna betygsnivåer. Provresultatet från hela provet jämförs med ett preliminärt 

lärarbetyg byggt på lärarens egna underlag. Detta skiljer sig något från hur proven 

har använts tidigare då de även har haft som syfte att implementera kurs- och 

ämnesplanerna genom att ge exempel på hur kunskapskraven kan tolkas och 

därmed påverka lärares egen tolkning av dessa. Den utveckling som nu sker av 

provsystemet och betygssystemet tycks gå i en riktning där läraren i högre grad 

ges mandatet att sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskapsnivå i ämnet 

eller kursen, snarare än att identifiera elevens uppvisade prestationer utifrån 

detaljerade kravnivåer. Enskilda prestationer, till exempel den svagaste, får 

mindre betydelse i den allsidiga utvärderingen av elevens kunskaper. 

Systemramverket innebär att proven utvecklas i en riktning som främst syftar till 

att kalibrera nivån på lärarens betygssättning, det vill säga var lärarens betyg 

rimligtvis borde ligga snarare än att visa i vilken grad olika delar av kunskapskrav 

i relation till centralt innehåll är uppfyllda. Detta ställningsantagande utgår från 

att den största utmaningen enligt ovan är för lärare att få sin betygsättning att bli 

jämförbar med andra lärares, inte att tillhandahålla bevis för kartläggning av 

kunskaper. 

Betygssättningen behöver utifrån det som ovan beskrivits om 

likvärdighetsproblemet anpassas till kriterier eller kunskapskrav som är mindre 

omfattande och detaljerade och i förlängningen kanske till och med kriterier som 

är konstruerade efter principen med en kontinuerlig skala.151 Det skulle i så fall 

förenkla för läraren att ge det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper i 

ämnet för att sedan kalibrera nivåerna mot de nationella proven. 

Det finns kvarstående kritik mot kunskapskravens konstruktion.152  Endast delar 

av förslagen i SOU 2016:25 har införts, vilket gör att bestämmelsen om att 

särskilt beakta provresultat i dagsläget inte ger någon tydlig normering mot nivån 

i riket. 

 
151 De reviderade kunskapskraven ger i och för sig ökat utrymme för läraren att vikta och värdera underlag olika för att 

på det sättet ”tvinga in” sina spretiga profiler i diskreta nivåer. Men det fortsätter vara ett svårt problem att hantera, 

särskilt ifråga om betygen B och D. Eventuella förändringar till följd av Betygsutredningens förslag om kompensatorisk 
betygssättning, kunskapskravens benämning och bakomliggande princip för betygsskalans konstruktion kan få betydelse 

för detta.  
152 Se exempelvis Carlgren (2019) och Mörk (2018). 
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Kapitel 4. Utgångspunkter och 

presentation av modeller 

I detta kapitel presenteras några principiellt viktiga utgångspunkter samt olika 

tänkbara modeller för att stärka betygens och meritvärdenas nationella 

likvärdighet. Beskrivningar ges av grundkoncepten för respektive modell och 

tekniska detaljer finns i bilaga 1, 2, och 3. Ett brett angreppssätt har valts vid 

framtagande av modellerna och det förslag som lades fram i SOU 2016:25 har 

inkluderats.  

Utgångspunkter 

Konsekvenser för andelen underkända betyg 

Ett viktigt problem handlar om konsekvenserna av ett system i vilket elever kan 

ges ett underkänt betyg och därmed stängas ute från nästa nivå i 

utbildningssystemet. Problemet kan delas upp i två delar; å ena sidan huruvida 

andelen underkända betyg i utgångsläget är rimlig inom det rådande systemet, och 

å andra sidan vilka effekter en normeringsmodell skulle få för andelen 

underkända betyg – i synnerhet om den kommer att öka. Det är redan 

problematiskt att andelen underkända betyg är så pass stor (se kapitel 2). Med 

nuvarande behörighetsregler skulle andelen, och därmed problematiken, växa om 

betyg sattes mer reliabelt.153 Se nedanstående diagram för en illustration. 

  

 
153 Se vidare Skolverket (2019a). 
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Diagram 2. Skolskillnader i betygssättning i svenska år 2015, uttryckt som nettoavvikelsen 

(den genomsnittliga avvikelsen mellan betyg och provbetyg) för varje skola. 

 

Det är en mycket svårt att göra en avvägning mellan å ena sidan vad som är 

rimliga krav och förväntningar i ett utbildningssystem, och å andra sidan hur stor 

andel som inte tar sig igenom grund- och gymnasieskola med behörighet.154 Dessa 

frågor hör självklart till den bredare diskussion som denna undersökning bidrar 

till. 

Det verkar rimligt att anta att normering på nationell nivå skulle kunna få till följd 

att fler elever än i dag ges underkända betyg. Det blir därmed relevant att fundera 

på hur gränsen för det godkända betyget sätts och vad som är rimligt att kräva av 

eleverna för ett godkänt betyg i ett visst ämne. Det handlar i sin tur ytterst om 

frågan om vad det är betygen ska meddela, är det till exempel ett besked om 

förutsättningar att kunna tillgodogöra sig utbildning på nästa nivå i skolsystemet, 

eller är det ett kvitto på att man erövrat tillräckliga kunskaper och bildning för att 

bli en fungerande och ansvarstagande samhällsmedborgare? Beroende på hur 

dessa frågor besvaras kan ytterligare diskussioner behöva föras kring vad som är 

rimliga betygsfördelningar i de olika ämnena. Kanske skulle de krav som ska 

ställas i skolan i framtiden gynnas av att de faktiska resurser som skolsystemet 

tillförs sätts i perspektiv? Diskussionen skulle även kunna gynnas av större 

empiriska undersökningar om vilka krav elever i olika åldersgrupper har 

möjlighet att uppfylla. 

Ett intressant förhållande är att andelen underkända betyg i de olika ämnena har 

legat relativt konstant sedan de målrelaterade betygen infördes.155 Detta kan 

antingen tolkas som att skolan under dessa år har misslyckats med sitt uppdrag att 

förse eleverna i grundskolan med de kunskaper de behöver, alternativt att målen 

är orealistiskt satta och att godkäntgränsen i någon mening saknar empirisk 

förankring. En farhåga kopplad till den skarpa godkäntgränsen och den höga 

 
154 Gustafsson et al (2016), s. 64–65. 
155 Arensmeier (2019, s. 61–62 och 81. 
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andelen underkända betyg i vissa ämnen i grundskolan lyfts i SOU 2020:43 och 

även av den forskarreferensgrupp som knutits till undersökningen.156 

Den totala normeringseffekten med begränsad andel 

provämnen 

Kan resultat på nationella prov säga något om kunskaper i andra ämnen? 

Exempelvis de praktisk-estetiska ämnena verkar ha högre betygsinflation än de 

ämnen som i dag har nationella prov.157 Men om det finns korrelationer mellan 

provämnen och övriga ämnen skulle de kunna vara rimliga att utnyttja. 

Tillräckligt starka korrelationer skulle kunna motivera normering av betygen i 

ämnen utan prov, men de behöver i så fall beläggas.158 Man kan tänka sig att 

också svagare korrelationer används men inte för skarp normering, utan att de 

ligger till grund för information som ges till lärare som ska sätta betyg i ämnen 

utan prov. 

En koppling mellan ämnen med prov och ämnen utan prov antogs i det 

normalfördelade betygssystemet på så sätt att proven sades vara vägledande. Man 

fann då korrelationer inom vissa grupper av ämnen, exempelvis en grupp som 

omfattande svenska, moderna språk och samhällsorienterande ämnen, en annan 

som omfattade matematik och naturorienterande ämnen. Provresultaten användes 

sedan vägledande för ämnesgruppen.159 I gymnasieskolan och inom kommunal 

vuxenutbildning på gymnasial nivå finns dock en mängd ämnen som inte går att 

sortera in i sådana grupper, vilket skulle tala för att rikta in provens normerande 

funktion mot vissa examina, exempelvis de högskoleförberedande, om man skulle 

gå vidare med tanken i dag.  

Korrelationer mellan ämnen med prov och ämnen utan prov undersöks i bilaga 4. 

Resultaten visar förhållandevis svaga korrelationer mellan provresultat och betyg 

i ämnen utan prov på såväl individ- som gruppnivå.160 Detta diskuteras närmare i 

kapitel 8. 

I det följande är utgångspunkten det antal provämnen som finns i dag, och därmed 

att den totala normeringseffekten behöver öka. Hur detta ska åstadkommas 

undersöks inte systematiskt här, däremot diskuteras några möjligheter som skulle 

kunna undersökas vidare. Det skulle kunna handla om att, som ovan, försöka 

normera betyg i ämnen utan prov med hjälp av provresultat i provämnen, att 

utöka det totala antalet provämnen, att flytta prov från grundskolan till 

gymnasieskolan, att ändra meritpoängstilldelningen eller att kombinera olika 

normeringslösningar för olika ämnen och ämnesgrupper.  

 
156 Till arbetsgruppen har det knutits forskare inom pedagogik, psykometri och statistik som har bistått med synpunkter 

på innehållet i denna rapport. 
157 Se bilaga 4. 
158 Utöver de rent statistiska korrelationerna skulle en sådan lösning behöva acceptans i bred mening, vilket kan utgöra 
en ytterligare utmaning. 
159 Skolöverstyrelsen (1970b), s. 59–60. 
160 Se bilaga 4. 
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Vikten av regelefterlevnad beroende på modell 

Beroende på hur modellerna utformas kan det uppstå behov av uppföljning och 

kontroll av hur reglerna efterföljs. Man kan förvänta sig att legitimiteten för 

respektive modell påverkas av om den uppfattas som ett stöd för lärares 

betygssättning eller kontroll av den. Flera av de modeller som undersöks bygger 

på premissen att avvikelser mellan nationella prov och betyg inte får vara alltför 

stora. Detta sätter fokus på frågan om vad som ska hända om en skola avviker för 

mycket. Problemet är av principiell natur men det har en praktisk sida. Under 

standard- och centralprovens tid skulle för stora avvikelser motiveras i 

betygskonferenser.161 I dagsläget framgår det av Skolverkets allmänna råd om 

betyg och betygssättning att läraren vid betygssättningen bör samråda med andra 

lärare vid tveksamheter om hur en elevs resultat på ett nationellt prov särskilt ska 

beaktas.162 Om det i stället införs ett intervall inom vilket lärarens betyg får lov att 

avvika skulle det förmodligen behövas någon tillsynsmekanism, möjligen också 

skarpa påföljder, för att följa upp att så faktiskt blir fallet. 

Skolinspektionen har i dagsläget svårt att granska relationen mellan prov och 

betyg. Detta är ett praktiskt problem som handlar om att även om en skola 

uppvisar stora avvikelser mellan prov och betyg kan tillsynsmyndigheten inte 

ingripa, eftersom det inte är reglerat hur stora eller små avvikelserna får vara. Det 

finns heller inte någon praxis utvecklad på Skolinspektionen för tillsyn av 

efterlevnaden av bestämmelsen om att de nationella proven särskilt ska beaktas 

eller hur skolor implementerat Skolverkets allmänna råd om betyg och 

betygsättning. Frågan bör dessutom betraktas i ljuset av de senaste årens bredare 

diskussion om kontroll och tillsyn inom skolväsendet, där flera pekat på problem 

med en växande kontroll- och dokumentationsapparat.163 

Definition av den grupp mot vilken normering ska ske 

Även under perioden med normalfördelade betyg var det svårt att bestämma den 

grupp som normeringen skulle ske mot. Man vill å ena sidan kunna använda en 

grupp som är så stor att slumpen inte får för stort genomslag, å andra sidan att 

resultaten är återförbara på skolväsendets typiska organisatoriska enheter. Att till 

exempel normera resultaten på skolnivå kan innebära vissa utmaningar för större 

skolor där kollegor internt kan vara oense om hur betyg ska sättas, och andra 

utmaningar för mindre skolor där varje individs betyg utgör en mer betydande 

andel av skolans resultat. Det innebär att det finns skäl att fundera över vilken 

grupp normeringen ska ske mot – dels för att inte skapa för stor osäkerhet i de 

skattade resultaten på gruppnivå så att slumpen får för stort genomslag, dels för 

att inte bidra till sådan betygsglidning/betygsinflation som fanns även med de 

normalfördelade betygen. Utformningen bör även ta hänsyn till att vissa elever av 

olika skäl inte genomför nationella prov. Det handlar till exempel om att skapa 

incitament för elever att genomföra proven, något som i dagsläget är särskilt 

 
161 Skolöverstyrelsen (1969 & 1970a). 
162 Skolverket (2018c), s. 32. 
163 SOU 2018:17, SOU 2020:43. 
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angeläget på gymnasial nivå.164 Frågan hänger samman med hur olika skolor är 

organiserade, det vill säga att det finns en stor variation i storleken på såväl 

undervisningsgrupper, skolenheter som huvudmän vilket påverkar vilken nivå 

som verkar vara rimlig utifrån ett praktiskt perspektiv. Detta är en viktig aspekt 

som kräver fördjupad undersökning i ett eventuellt fortsatt arbete med frågan. 

Betydelsen av provens stabilitet över tid 

I dagens system där gränser för provbetyg sätts på förhand kan olika skattningar 

leda till att det blir svårare eller enklare att få vissa provbetyg från ett år till ett 

annat. Detta kan delvis lösas genom att kravgränser sätts på förhand som nu, och 

att resultat sedan ekvivaleras i efterhand. En annan möjlighet är att i stället utgå 

från årsvis standardisering. Denna möjlighet skulle vara mer användbar om prov 

och betyg skiljdes åt i större utsträckning än i dag, exempelvis om provresultaten 

syftade till att vara konkurrensmedel för urval, och inte användes för behörighet. 

Årsvis standardisering innebär att resultatfördelningen hålls konstant från år till 

år. Det skulle däremot kunna påverka provens legitimitet om det uppfattas leda 

bort från det målrelaterade betygssystemet, eftersom det utgår från det i och för 

sig empiriskt rimliga men teoretiskt diskutabla antagandet att en årskull på 

riksnivå i princip har samma kunskaper i ett ämne som närmast föregående och 

efterföljande årskullar. Ett sådant antagande skulle dock kunna följas upp över tid 

med nationella kunskapsbedömningar och internationella studier vid behov.  

Elever efterfrågade under de normalfördelade betygens tid i vissa fall absoluta 

betyg, eftersom de normalfördelade betygen ansågs orättvisa som 

urvalsinstrument då de inte ansågs transparenta av eleverna. Exempelvis framgick 

det inte hur eleven behövde prestera i skolan för att nå ett visst betyg.165 En 

invändning som också framfördes var att normalfördelning företrädesvis är 

konstruerad för intervallskalenivå, medan betygsfördelning snarare är en 

ordinalskala – det går visserligen att säga att en trea är bättre än en tvåa, men det 

är inte lika stort avstånd mellan alla steg i skalan 1–5 och svårt att över huvud 

taget uttala sig om vad avstånden representerar. Dock visade sig de teoretiska 

antagandena om betygens normalfördelning vara relativt väl empiriskt belagda, 

vilket principiellt sett gjorde lösningen lämpad för att lösa huvuduppgiften, det 

vill säga urval.166 Oavsett lösningens ändamålsenlighet är legitimiteten central. De 

normalfördelade betygen må ha fungerat bra för urval, men systemet tappade i 

legitimitet på grund av bristande transparens och förtroende. 

En normeringsmodell innebär att provens betydelse påverkas. Därmed är inte bara 

modellens legitimitet utan även provens legitimitet en viktig aspekt. När en 

modell ger nationella prov stor betydelse, det vill säga proven blir av high stakes-

karaktär, ökar kraven på att proven är likvärdiga över tid. Det går att hantera 

frågan på olika sätt, inte minst beroende på hur stor acceptans respektive modell 

 
164 För siffror på bortfall i provgenomförande, se Skolverket (2018f). 
165 Skolöverstyrelsen (1970b), s. 49. 
166 Andersson (1991), s. 39. 
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kan förväntas få. Dessutom tillkommer vissa avväganden utifrån hur 

kostnadsdrivande olika metoder kan bli. 

Konsekvenser för undervisningen 

En central fråga gäller provens påverkan på undervisningens utformning och 

innehåll, så kallade wash back-effekter och risken för att proven driver fram 

förberedelse för prov, så kallade teach to the test-effekter.167 I 

modellutvärderingen behöver man ta hänsyn till att alla high stakes-prov tenderar 

att leda till att undervisningen begränsas till det som kommer på proven, vilket 

kan ge negativa konsekvenser för undervisningen. Frågan blir då i vilka fall och 

på vilka sätt riskerna för detta kan minimeras. Skolinspektionen menar i sin 

rapport om betygsättning i svenska 3 på högskoleförberedande program ”att 

bedömningsuppgifter utformas för att efterlikna det nationella provet vid nästan 

alla granskade skolor. Detta ger flera konsekvenser. Genom att skolor ägnar 

mycket tid åt bedömningsuppgifter som förbereder eleverna för nationella provet 

ges mindre tid till andra bedömningstillfällen.”168 Där framgår även att planering 

och genomförande av undervisningen i hög grad styrs av de nationella proven 

som trots detta inte får särskilt stark styreffekt på betygssättningen. Utfallet blir 

sämsta tänkbara om proven får en avsmalnande effekt på undervisningen, utan att 

bidra till likvärdighet i betyg. Ytterligare en effekt som lyfts fram är att elever 

väljer att inte genomföra (skolkar från) det nationella provet för att inte riskera att 

prestera sämre där än tidigare under kursen. Detta som en följd av att 

undervisningen i hög grad präglats av kommunikation i kunskapskravstabeller 

och nationella prov-lika uppgiftsformat, och elever därför redan innan betygen är 

satta tolkar vilken nivå de har presterat på.169 Givetvis kan läraren inte vara helt 

säker på vilket betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper i ämnet förrän vid 

tiden för betygsättningen, och att elever inte genomför nationella prov eller andra 

examinationer gör att betygen riskerar att bli mindre rättvisande och likvärdiga. 

Provens effekter på undervisningen är generellt sett beroende av vilken 

information proven ger till lärarna, och när den ges. Det har dessutom att göra 

med vem som bedömer proven samt provens utformning. 

Utgångspunkten för den fortsatta undersökningen är att försöka hitta sätt att 

minimera påverkan på undervisningen, eller åtminstone styra den i positiv 

riktning. Det kan röra sig om att begränsa provens återkoppling till lärarna, att 

öppna upp för mer varierade frågor i provkonstruktionen eller att släppa den 

direkta kopplingen mellan provresultatet och lärarens betygsättning. En möjlighet 

kan vara fokusera på att justera meritvärdena i stället för lärarnas betyg. 

 
167 Wash back och teach to the test är vedertagna termer inom bedömningsforskningen som vi använder utan 

översättning till svenskan. Wash back handlar om den påverkan ett bedömningstillfälle har på undervisningen som 

föregår bedömningstillfället. Det kan gälla både avsedda och oavsedda konsekvenser som till exempel att en lärare 

importerar ett visst uppgiftsformat från ett standardiserat prov till sina egenkonstruerade prov som kan vara till för andra 

syften. Teach to the test handlar om att läraren styr sin undervisning mot vad man antar kommer på provet, och därmed 
att undervisningen riskerar att bli smalare än vad styrdokumenten anger. 
168 Skolinspektionen (2019), s. 34. 
169 Skolinspektionen (2019), s. 34. 
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Betygsskalans reglering kan leda till olika utfall 

En sista utgångspunkt gäller förhållandet mellan betygens funktioner och de 

principer som ligger bakom betygsskalan. Till att börja med kan det konstateras 

att en skala som är optimerad för betygens certifierande eller behörighetsgivande 

funktion egentligen bara behöver två nivåer. En individ har antingen de kunskaper 

som certifikatet eller behörigheten antas motsvara, eller så har individen dem inte. 

En skala som är optimerad för urval blir däremot i princip bättre ju fler steg den 

har, så länge det är möjligt att urskilja meningsfulla skillnader i elevernas 

kunskaper mellan skalstegen, eftersom syftet är att urskilja elevers positioner 

relativt varandra. Eftersom respektive funktion ställer olika krav är det uppenbart 

svårt att hitta en skala som fungerar lika bra för båda. Därmed kan det vara 

nödvändigt att först göra en prioritering mellan de olika funktionerna. 

Två sätt att se på kunskap och betygsskalor, diskreta eller kontinuerliga, är 

vanliga att använda i dessa sammanhang. En skala med diskreta nivåer 

kännetecknas av att varje nivå, åtminstone principiellt, behöver vara möjlig att 

urskilja oberoende av över- eller underliggande nivåer. Det innebär svar på frågor 

av typen kan/kan inte (på viss nivå). Därmed ställs stora krav på att språkligt 

bestämma respektive nivå på ett sådant sätt man eliminerar osäkerheter för läsaren 

om vad den representerar. För att lösa detta försöker man ofta peka ut och 

precisera enskilda komponenter, som tillsammans kan bli många på varje nivå. Ju 

mer detaljerade och preciserade de olika diskreta nivåerna är, desto svårare blir 

det att placera elever med en spretig eller ojämn kunskapsprofil (elever vars 

kunnande i sina olika delar hamnar på olika nivåer i skalan). Ofta beror 

spretigheten på att den kunskapsdomän eller det konstrukt som ligger till grund 

för kraven egentligen omfattar flera aspekter med inbördes svaga beroenden. Det 

begrepp som skalan beskriver blir då något diffust och det kan finnas anledning 

att ifrågasätta om det är meningsfullt att sammanfatta kompetensen med den 

kondenserade skalan. Det är därför vanligt i andra länder att man till exempel 

sätter separata betyg i muntlig och skriftlig språklig kompetens. Dagens 

betygsskala bestäms genom så kallade diskreta nivåer utifrån fem kunskapskrav 

(se kapitel 2). 

Mot en betygsskala med diskreta nivåer kan man ställa en kontinuerlig 

betygsskala där kriterier för olika nivåer inte ses som skarpa trösklar som måste 

nås, utan mer som riktmärken på en glidande skala från mindre goda prestationer 

till mycket goda. Betygsutredningen har föreslagit en reglering av 

betygssättningen som säger att ”Vid betygssättning ska läraren göra en 

sammantagen bedömning av elevens kunskaper och med stöd av kriterierna sätta 

det betyg som bäst motsvarar kunskaperna.”170 Dessutom föreslås att läraren i sin 

sammantagna bedömning ska kunna utjämna svagare prestationer med starkare. 

Huvudskälet till förslagen är att de bedöms ge bättre förutsättningar för lärare att 

hantera problematiken med spretiga kunskapsprofiler. Det innebär den 

bakomliggande principen för betygsskalan inte på samma sätt är diskret och att 

 
170 SOU 2020:43. 
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betygssättningen inte i samma utsträckning behöver fokusera på vad eleven har 

eller inte har. Till sist föreslås begreppet kunskapskrav ersättas av betygskriterier, 

eftersom det inte framstår som lika skarpt. 

Presentation av modeller som undersöks 

Medskick till läsaren 

För att underlätta läsningen beskrivs i det följande två dimensioner i de olika 

modellerna. Det ena dimensionen gäller hur stark relationen ska vara mellan en 

elevs individuella (nationella) provresultat och samma elevs 

betyg/meritvärde/intagningspoäng. Det andra dimensionen gäller hur stark 

relationen ska vara mellan elevgruppens genomsnittliga (nationella) provresultat 

och samma elevgrupps genomsnittliga betygsnivå. Båda frågorna handlar i 

grunden om hur stark lärarens autonomi ska vara och vilken grad av normering 

som är önskvärd/nödvändig i de två dimensionerna, utifrån syftet att betygen 

totalt sett ska bli så likvärdiga som möjligt. 

Utifrån ett grundläggande perspektiv man tänka sig en axel (se streckad diagonal 

linje i diagram 3) där den ena extremänden representeras av att läraren har total 

autonomi i betygssättningen (såväl i elev- som gruppavseende). Dagens 

betygssystem kan i praktiken likställas med en sådan situation. Även om det finns 

nationella prov och läraren ska ta särskild hänsyn till resultaten från dessa vid 

betygsättningen är det i många avseenden helt upp till läraren hur mycket och på 

vilket sätt de nationella proven ska påverka enskilda elevers betyg och klassens 

genomsnittliga betygsnivå. Dessutom bedöms de nationella proven ofta av den 

enskilda läraren. Den andra änden på denna axel utgörs av en situation där läraren 

är helt bortkopplad från betygsättningen (såväl i elev- som gruppavseende) och 

elevens betyg helt och hållet avgörs av dennes resultat på ett slutprov – i 

praktiken ett examensprov. 

Mellan dessa två extremlägen kan olika modeller sorteras. Denna endimensionella 

bild kan sedan delas upp i två konceptuellt mer eller mindre oberoende 

dimensioner. 

Den ena dimensionen, elevdimensionen (den horisontella axeln i diagram 2), 

hanterar hur elevens individuella rättssäkerhet beaktas och tas till vara i meningen 

att elevens prestationer inte enbart ska stå och falla med bedömningen från en 

enskild lärare. Samtliga nedanstående betygsmodeller som hanterar denna 

dimension utnyttjar också resultaten från ett nationellt prov eller slutprov171, i 

varierande grad utifrån hur mycket elevens individuella resultat på ett sådant prov 

ska vägas in i det slutliga betyget/meritvärdet/intagningspoängen som eleven 

sedan använder för att söka till högre utbildning. 

 
171 Begreppet ”slutprov” används kopplat till modeller där ett centralt prov inte påverkar lärarens betygsättning och där 

provgenomförandet kan ske efter att läraren satt sina betyg. 
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Den andra dimensionen, gruppdimensionen (den vertikala axeln i diagram 2), 

hanterar hur skolors och klassers betygssättning ska kunna styras så att lärares och 

skolors olika tolkningar av kunskapskraven inte leder till orättvisa betyg mellan 

olika skolor och mellan olika klasser. Samtliga nedanstående betygsmodeller som 

hanterar denna dimension utnyttjar på ett eller annat sätt den aggregerade 

gruppens resultat på det nationella provet/slutprovet för att tillämpa denna 

styrning/normering. 

De flesta skulle nog mena att hög grad av lärarautonomi över betygssättning är ett 

tecken på hög grad av tillit, men även detta kan diskuteras utifrån att det inte är 

säkert att det är just makt över betyg som motiverar lärare. Särskilt inte om man 

väger in (a) det ”pris” läraren får betala i form av tid som läggs på 

bedömningsarbete, dokumentation, med mera och (b) förväntningar och tryck på 

läraren från olika intressenter på höga betyg samt dessutom på likvärdiga betyg 

från exempelvis staten. 

Modeller 

Arbetsgruppen har identifierat ett antal olika modeller med varianter som 

redovisas nedan, samt ett nollalternativ som handlar om att fortsätta med 

nuvarande system utan skarpare normering. Den modellen används i 

utvärderingen i kapitel 5 och 6 som ett slags referensnivå för att möjliggöra 

uppskattningar av de övriga modellernas effekt på betygens likvärdighet. 
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Diagram 3. Konceptuell kategorisering av olika betygsmodeller efter individ- respektive 

gruppdimension. 

 
M0=Befintligt betygssystem, MEX=Examensprovsmodell, MNORD=Nordisk modell, MSD=Direkt styrning, 

MMOD=moderering, MSL=Styrning med ”tidslag”, MÖ=öppna jämförelser, MKU=Kunskapsutvärdering, 

MOB=Obligatoriska underlag, MSOC=Social moderering. 

Modell 0 (M0). Befintligt betygssystem  

Modell 0 (noll) eller M0 representerar dagens rådande betygssystem. Detta 

innebär att läraren i princip har total autonomi i betygsättningen av sina elever. 

Denna autonomi inbegriper såväl individdimensionen som gruppdimensionen. 

Läraren ska enligt skollagen idag visserligen ta särskild hänsyn till elevens 

resultat på det nationella provet. Det är dels upp till läraren själv att bedöma det 

nationella provet, dels avgöra hur mycket resultatet på det nationella provet ska 

påverka elevens betyg. Därmed är det svårt att hävda att lärarens autonomi skulle 

vara begränsad i praktiken i dagens betygssystem om ingen explicit modell för 

normering av betygen införs. 

Detta innebär att M0 kan ses som en extrem betygsmodell utifrån de två 

dimensioner som är av särskilt intresse för denna analys. M0 är därför placerad 

allra längst till vänster på individaxeln och allra längst ned på gruppaxeln i 

diagram 3. 

Modell MEX. Examensprovsmodell/Separerade lärarbetyg och 

provbetyg 

Modell MEX fungerar för urvalsmöjligheten som en examensprovsmodell, men för 

behörigheten används lärarbetygen. Modellen innebär att certifieringsfunktionen 

kopplas explicit till lärarbetyget och att sorteringsfunktionen kopplas till 
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provbetyget/provresultatet för det specifika ämnet.172 Lärarbetyget anger 

behörighet att söka vidare till ett program eller en utbildning på nästa nivå inom 

utbildningssystemet. Resultatet på examensprovet i det specifika ämnet används 

som urvalsgrund (tillsammans med resultaten från övriga ämnens examensprov). 

Det är således resultaten/provbetygen från examensproven som är elevens 

konkurrensmedel om en utbildningsplats som flera elever söker till. I följande 

analys beaktas i utvärderingssyfte endast urvalsfunktionen. 

Utifrån urvalsfunktionen kan MEX sägas utgöra den logiska motpolen till dagens 

system M0 då den innebär att läraren inte har något som helst inflytande över 

betygssättningen, vare sig på individ- eller gruppnivå. Därmed placerar sig MEX i 

det övre högra hörnet i diagram 3. Observera att själva modellen inte explicit styr 

elevgruppens betygsnivå men att genom att examensprovet till 100 procent styr 

den enskilda elevens betyg/intagningspoäng uppnås indirekt även 100-procentig 

normering på gruppnivå. (Elevgruppens genomsnittliga betyg/intagningspoäng 

kommer per automatik alltid att bli identiskt med elevgruppens genomsnittliga 

resultat på examensprovet.) 

Genom att på detta sätt avgränsa och dela upp betygens stakes borde följden bli 

minskad press på de lärarsatta betygen. Modellen utgår från att lärarbetyget har 

hög/högre prognosförmåga än ett nationellt prov173 och därför är det relevant att 

använda det för behörighet, medan provens objektivitet i riket kan anses större, 

vilket är en viktigare aspekt för en likvärdig urvalsfunktion. Däremot är 

osäkerheten på elevnivå i ett provresultat högre därför att det endast bygger på en 

enda observation. Det är därför långt ifrån självklart att en sådan modell skulle ge 

ett mer likvärdigt utfall och mer rättvisande bild av elevernas kunskaper. I kapitel 

6 görs därför en kvantitativ utvärdering av denna så kallade examensprovsmodell. 

Modellen innebär i princip en examensprovmodell för urvalet, men en 

lärarbetygsmodell för behörighet. Examensprov är en vanlig modell att tillämpa 

utomlands, särskilt framför allt på gymnasieskolan inför antagning till högre 

studier. I och med den modellen lyfts likvärdighetsfrågan delvis bort från 

lärarbetygen. I ett urvalsperspektiv är modellen att likna med den modell som 

tillämpas i Finland för intagning till universitet och högskolor. 

Modellen med examensprov lyftes av provutredningen SOU 2016:25, men då 

som en renodlad examensprovsmodell liknande den som flera andra länder 

tillämpar i första hand på gymnasienivå och som omfattar externa prov såsom i 

Finland. Modellen avfärdades då den mötte mycket kritik av bland annat 

funktionsrättsorganisationerna, vilket är kopplat till att deras målgrupp ofta har 

svårare att prestera i provsituationer och att prov därför inte på ett rättvisande sätt 

återspeglar elevernas kunskaper i ämnet. Detta gäller även elever utan 

funktionsnedsättningar, exempelvis att eleverna kan prestera särskild dåligt vid 

provtillfället och att provbetyget därmed blir otillförlitligt och att det till 

betydande del handlar om slumpvariation som fäller avgörandet för elevens 

 
172 Observera att alla modeller diskuteras och utvärderas utifrån ett givet generellt ämne. Alla eventuella positiva och 

negativa effekter på likvärdigheten gäller därmed endast det specifika ämnet, inte det samlade meritvärdet. 
173 Se bilaga 4 där detta undersöks. 
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prestation.174 Detta problem gäller inte på samma sätt för   lärarbetyg, eftersom de 

bygger på många underlag, insamlade under lång tid. 

Det finns många tänkbara varianter på den här modellen. Den skulle till exempel 

kunna innehålla både nationella slutprov och muntliga eller skriftliga 

examensprov som bedöms av en extern censor. 

Den variant av examensprovsmodellen som utvärderas i kapitel 5 och 6 är 

förenklad till att helt fokusera urvalsfunktionen utan hänsyn till behörighet. Detta 

innebär i praktiken att alla elever är behöriga och att resultatet på provet avgör 

rankingen.175 

Modell MNORD. Mekanisk sammanvägning av lärarbetyg och 

resultat på centralt bedömt slutprov 

Modell MNORD liknar konceptuellt sett de betygssystem som används i såväl 

Norge som Danmark och ges här därför benämningen nordisk betygsmodell. 

Modellen bygger på en mekanisk sammanvägning av elevens lärarbetyg i ett 

specifikt ämne och elevens individuella resultat på ett centralt bedömt slutprov (i 

samma ämne). Summan eller genomsnittet av de två komponenterna genererar en 

intagningspoäng i respektive ämne och som sedan summeras för alla ämnen och 

sedan används som urvalsinstrument för antagning till högre utbildning. Detta gör 

att betyget och slutprovet kompletterar varandra och att betydelsen sprids mellan 

prov och betyg. Modellen är därmed en hybrid av M0 och MEX, vilket innebär att 

den placerar sig någonstans mellan M0 och MEX på såväl individaxeln som på 

gruppaxeln i diagram 2. Exakt hur nära eller långt ifrån M0 respektive MEX avgörs 

av hur stor relativ betydelse det lärarsatta betyget respektive provresultatet ska ha 

vid den mekaniska sammanvägningen till intagningspoängen, det vill säga hur 

betyg och provresultat ska viktas (Detta tas upp mer i detalj i följande kapitel). 

Observera att MNORD inte på något sätt styr lärarens betygssättning. Det är endast 

genom att lägga till en oberoende bedömning av elevens kunskap, i form av 

resultatet på det centralt bedömda slutprovet, som lärarens inflytande över 

intagningspoängen begränsas. Detta sker på individnivå men det innebär att även 

elevgruppens nivå på intagningspoäng indirekt till viss del kommer att styras av 

slutprovet, enligt samma logik som beskrevs ovan för MEX. Styrning på såväl 

individ som gruppnivå är däremot begränsad av hur mycket vikt som läggs på 

examensprovet. Om vikten till exempel är 50 procent blir styrningen på såväl 

individ- som gruppnivå också i princip begränsad till 50 procent. Det innebär att 

om en lärares betygssättning av en enskild elevs eller av hela elevgruppens 

kunskaper skulle vara mycket generös eller sträng så kan modellen bara i 

begränsad omfattning hantera detta. 

 
174 SOU 2016:25, s. 366–367. 
175 Denna förenkling gäller även övriga modeller som utvärderas i kapitel 5 och 6. 



 

61 LIKVÄRDIGA BETYG OCH MERITVÄRDEN 

Ovanstående resonemang innebär att MNORD kommer att placera sig ungefär mitt i 

diagram 3 (utifrån antagandet att både lärarbetyg och resultat på slutprovet väger 

lika mycket). 

Modellen avfärdades av provutredningen på liknande grunder som modell MEX, 

då även den bedömdes vila för tungt på ett prov.176 Denna slutsats är dock inte 

självklar då resultatet på slutprovet inte nödvändigtvis behöver väga lika mycket 

som det lärarsatta betyget. Vikten för slutprovet skulle lika gärna kunna vara till 

exempel 30 eller 40 procent, med konsekvensen att det lärarsatta betyget viktas 

till 70 eller 60 procent, vilket innebär att det lärarsatta betyget får ett större 

genomslag på elevens intagningspoäng relativt slutprovet.177 

Modell MSD. Normering på gruppnivå vid betygssättningen 

genom direkt styrning 

Modellen bygger på att direkt styra lärarens betygssättning på gruppnivå utifrån 

elevgruppens genomsnittliga resultat på det nationella provet. Den begränsar 

således lärarens betygssättning i gruppdimensionen och tvingar läraren att justera 

elevernas betyg så att den genomsnittliga betygsnivån motsvarar den 

genomsnittliga resultatnivån på det nationella provet. Däremot befattar sig inte 

modellen med individdimensionen. Det innebär att det är upp till läraren att 

fördela betygen till eleverna utifrån sin professionella bedömning, så länge som 

betygsgenomsnittet inte avviker från provgenomsnittet. Hur stor betydelse/vikt en 

elevs individuella provresultat ska ha för dennes betyg är också upp till läraren att 

avgöra. 

Jämfört med M0 skiljer sig MSD därmed inte i individdimensionen – läraren har 

närmast full autonomi i betygssättningen. Däremot skiljer sig MSD fundamentalt 

från M0 vad gäller gruppdimensionen eftersom den helt styr elevgruppens genom-

snittliga betygsnivå. Därmed placerar sig MSD i övre vänstra hörnet i diagram 3. 

Modell MSD innebär i praktiken att staten bestämmer hur det är tänkt att tillämpa 

bestämmelsen om att provresultaten ska särskilt beaktas till att gälla gruppnivån 

medan tillämpningen av provresultaten på individnivån även fortsättningsvis 

lämnas kvar till läraren att bestämma. 

Modell MSD är i allt väsentligt att likna med den modell för normering som fanns i 

det gamla relativa betygssystemet med en skillnad. I det gamla relativa systemet 

bestämdes betygsgränserna i standard- och centralproven i efterhand för att säkra 

att en given andel elever fick ett givet provbetyg. En sådan ansats fungerar väl i 

ett relativt betygssystem men inte i det målrelaterade betygssystem som nu råder. 

I modell MSD sätts därför betygsgränserna när provet konstrueras. En konsekvens 

med ett sådant förfarande är att svårighetsgraden för olika betygssteg riskerar att 

variera mellan olika år. Modellen ställer således höga krav på provens stabilitet 

över tid. 

 
176 SOU 2016:25, s. 366–367. 
177 Den optimala vikten för de två modeller som använder viktning undersöks i kapitel 6. 
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En reglering för hur resultatinformationen från proven ska hanteras av lärare kan 

vara hård, såsom ”avvik ej”, eller mjukare reglerad såsom att en avvikelse inom 

ett givet intervall är tillåten om det motiveras för kollegor och rektor.178 Oavsett 

vilket kommer det behövas något slags påföljd i de fall avvikelser ändå sker, 

speciellt om de är systematiska över tid. Vad som är en rimlig nivå på reglering 

och vilka eventuella påföljder som är lämpliga är en politisk fråga. 

Forskarreferensgruppen lyfte dock risker med att förstärka vad som redan i dag 

kan uppfattas som en negativ bristdiskurs, och att modeller som vilar tungt på 

regelefterlevnad också för med sig mer tillsyn och granskning vilket kan uppfattas 

betungande för skolor i allmänhet och kanske lärare i synnerhet. 

Ett skäl till att tillämpa någon form av intervall som skolan ska hålla sig inom har 

framför allt att göra med provens tendens att variera i svårighetsgrad mellan olika 

år (provens stabilitet). Ett ovanligt svårt prov (utifrån de specificerade 

betygsgränserna) kommer då att sänka betygsnivån för hela årskullen i jämförelse 

med närliggande årskullar. Om den grupp som normeras är relativt liten kan det 

också finnas skäl att tillämpa ett intervall, eftersom det ger en större osäkerhet och 

större inverkan av slumpvariation, vilken kan reduceras genom att tillåta viss 

avvikelse. Det är däremot tveksamt om principen med ett intervall har 

förutsättningar att fungera i praktiken – i teorin ska skolor i genomsnitt över tid 

ligga i mitten av intervallet, men det finns uppenbar risk att skolor utnyttjar 

intervallets övre tak och ger så höga betyg de kan, vilket är helt logiskt utifrån de 

incitamentsstrukturer som finns. I så fall kommer konsekvensen av provens 

varierande svårighetsgrad inte att dämpas av en sådant intervall. Årskullar med 

ovanligt svåra prov kommer fortfarande att missgynnas relativt närliggande 

årskullar. När modell MSD utvärderas kvantitativt i kapitel 7 kommer det därför 

antas att skolans/klassens genomsnittliga provbetyg direkt styr skolans/klassens 

genomsnittliga betyg, utan intervall (hård styrning). 

Modell MMOD. Lärarbetyg modereras i efterhand och 

sammanvägs med provresultat till en intagningspoäng 

Genom att kombinera informationskällorna lärarbetyg och provresultat på 

gruppnivå är det möjligt att på statistisk väg åstadkomma modererade 

betygsvärden. Metoden kallas i litteraturen för statistisk moderering och modellen 

tillämpas i skolsystem i till exempel Hongkong (Kina), Sydafrika och New South 

Wales (Australien) i lite olika tappning.179 Utgångspunkten för modellens 

tillämpning är att lärarens uppgift är att sätta det betyg som bäst motsvarar 

elevens kunskaper inom undervisningsgruppen. Premissen är att lärarnas 

möjligheter att rangordna elevernas kunskaper efter olika nivåer är betydligt 

större än möjligheten att hitta samma nivå som övriga lärare i hela landet.180 

Utifrån dessa förutsättningar är statistisk moderering anpassat för system där 

betygspoäng, meritvärden eller intagningspoäng är det centrala 

 
178 I det relativa betygssystemet tilläts genomsnittsbetyget för undervisningsgruppen variera inom ett intervall av ±0,2 
betygssteg (skala 1–5). 
179 Se till exempel Wilmut & Tuson (2005). 
180 Se till exempel Jönsson & Balan (2018), s. 9. 
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verktyg/instrument som används för antagning till högre utbildningsnivå. Dessa 

problem kan till viss del undvikas med statistisk moderering som tar vara på 

lärarbetygens goda egenskaper i form av prognosvärde181 samtidigt som den 

utnyttjar resultaten på gruppnivå för själva modereringen. Modellen har alltså 

likheter med modell MNORD, men med den väsentliga skillnaden att bristen på 

likvärdighet i de lärarsatta betygen hanteras i modell MMOD vilket inte är fallet 

med modell MNORD.  

Statistisk moderering är en process som inte påverkar den enskilda lärarens 

betygssättning (då modellen inte ger återkoppling till den enskilda läraren), utan 

sker efter att lärarna har satt sina betyg. Lärarens betyg kan fortfarande användas 

för att ge återkoppling till eleven och hemmet, men vid antagning till högre 

studier används ett viktat genomsnitt av elevens modererade betygsvärde och 

elevens individuella resultat på ett centralt bedömt slutprov. Här följer en 

beskrivning utifrån ett enskilt ämne:   

1. Lärare sätter betyg utifrån sin egen tolkning av kurs- eller ämnesplaner och 

kunskapskrav. 

2. Eleverna genomför sedan ett nationellt slutprov (i det specifika ämnet) som är 

centralt bedömt och helt utom lärares insyn och kontroll. 

3. Det lärarsatta betyget justeras (modereras) i efterhand enligt en statistisk 

modell utifrån elevgruppens182 (skolans) prestation på slutprovet i det 

specifika ämnet (utifrån såväl medelvärde som spridning). Detta resulterar i 

ett modererat betygsvärde.183 

4. I ett sista steg beräknas en intagningspoäng (för det specifika ämnet) som ett 

viktat genomsnitt av elevens modererade betygsvärde och elevens individuella 

resultat på slutprovet. 

Statistisk moderering innebär således att lärarna sätter ett betyg som i efterhand 

modereras centralt mot skolans genomsnittliga resultat och spridning på ett 

nationellt slutprov (som är lite annorlunda än dagens nationella prov), till ett 

modererat betygsvärde (MB), och som mäts på en kontinuerlig skala till skillnad 

från det ursprungliga lokala lärarsatta betyget (LB) som mäts på den 6-gradiga A–

F-skalan.184 En intagningspoäng (IP) beräknas sedan centralt, baserat på ett viktat 

genomsnitt av elevens modererade betygsvärde (MB) och elevens eget 

individuella resultat på slutprovet (SP), enligt följande: 

IP = 60 · MB + 40 · SP (observera att vikterna bara är exempel) 

 

 
181 Se bilaga 4 för resultatredovisning av de nationella provens respektive betygens prognosförmåga. 
182 Skolan definieras som den grupp elever som läser den specifika kursen, inget annat. Problem kan uppstå få elever 

läser en kurs, det vill säga små skolenheter. Exempelvis kan en möjlighet vara att små skolor samarbetar med 

bedömningsfrågorna, men detta behöver utredas vidare. 
183 Det modererade betygsvärdet mäts på en kontinuerlig och standardiserad skala. Modereringen sker på gruppnivå. Det 

innebär att elevernas betyg transformeras så att elevgruppens medelvärde och spridning i betyget motsvarar skolans 

medelvärde och spridning på slutprovet. Detta innebär att den interna elevranking som finns i det lärarsatta betyget 
(inom klassen eller skolan) inte påverkas av modereringen. Se bilaga 5 för en mer detaljerad presentation av modellen. 
184 Det innebär att det modererade betygsvärdet kan anta värden mellan de diskreta betygen 1 (F), 2 (E), …),…6 (A), till 

exempel 3,2 eller 4,9. 
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Elevens IP mäts på en årsvis standardiserad kontinuerlig skala (1–100). IP är en 

officiell intagningspoäng och kan användas för intagning till högre utbildning.185 

Elevens lärarsatta/lokala betyg (LB) är fortsatt ett intyg på att eleven genomfört 

kursen och kommer även att synas i slutbetygen och gymnasieexamina, men de 

kompletteras med intagningspoängen (IP) i respektive ämne som bygger på de 

modererade betygsvärdena och elevens resultat på slutproven (enligt formeln 

ovan).186 

En viktig egenskap med modellen är att även om betygen sätts efter målrelaterade 

kunskapskrav standardiseras resultaten på slutprovet (SP) på årsbasis och därmed 

mäts även de modererade betygsvärdena (MB) och intagningspoängen (IP) på en 

standardiserad kontinuerlig skala. Den stora fördelen med en sådan ansats är att 

proven inte måste vara exakt lika svåra från år till år, vilket kan ge större 

flexibilitet i provkonstruktionen. Detta betyder att proven kan göras mer varierade 

och kan tillåtas att utvecklas över tid, vilket i sin tur är fördelaktigt för eventuella 

framtida revideringar av kursplaner. Denna egenskap minskar risken att hamna i 

en situation där uppgiftsbanken styr revidering.187 

En annan viktig egenskap är att lärarna i större utsträckning kan fokusera 

betygsättningen på att rätt elev får rätt betyg inom skolan/klassen (intern 

likvärdighet) eftersom betygsnivån för gruppen (skolan) inte spelar någon 

egentlig roll då denna justeras i efterhand, vilket bör medföra mindre 

betygsättningsstress för läraren. En ytterligare fördel med denna modell är att den 

tar bort incitament att inflatera betygen på gruppnivå och därmed minskar 

sannolikt även ”kundtrycket” (från föräldrar och andra) på läraren i 

betygsättningssituationen. En ytterligare fördel är att den därmed inte heller 

kräver några resurser för regelefterlevnad (eftersom incitamenten att inflatera 

betygen är borttagna). Detta är inte bara fördelaktigt i ett resursperspektiv utan 

även i ett legitimitetsperspektiv, då lärarkollektivet inte behöver känna sig 

kontrollerade eftersom lärarbetygen inte blir lika avgörande för urvalet. 

I diagram 3 placerar sig MMOD högst upp på gruppdimensionsaxeln (på samma 

nivå som MSD och MEX) och på individdimensionsaxeln någonstans på mitten, det 

vill säga på samma plats som MNORD, beroende på vilken vikt som används vid 

sammanvägning till intagningspoäng av det modererade betygsvärdet och elevens 

resultat på slutprovet. 

Modell MSL. Styrning på gruppnivå med ett års eftersläpning 

Modell MSL lades fram i SOU 2016:25 och har i princip samma karaktär som MSD 

på så sätt att den avser att styra lärarnas betygssättning på gruppnivå men lämnar 

åt lärarna att självständigt besluta enskilda elevers betyg. Det som skiljer MSL från 

 
185 Observera att hela beskrivningen gäller ett enskilt ämne. Det slutliga meritvärde som eleven söker in på högre 

utbildning med utgörs av summan av alla ämnens intagningspoäng (eventuellt viktat efter ämnets/kursens omfattning). 
186 Behörighetsdimensionen tas inte upp i denna analys då allt fokus ligger på modellens kvaliteter som urvalsfunktion. 

Det finns olika alternativ när det gäller hur eventuell behörighet ska hanteras i ett ämne och detta diskuteras 

övergripande i kapitel 7. 
187 Ett viktigt antagande som ligger till grund för årsvis standardisering är att kunskapsnivån hos närliggande årskullar är 

mer eller mindre konstant. Det gamla relativa betygssystemet byggde på samma antagande. Se kapitel 6 där provens 

stabilitet diskuteras och analyseras. 
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MSD är att styrningen på gruppnivå sker med ett års eftersläpning och dessutom 

inom ett tillåtet betygsintervall för elevgruppens genomsnittliga betygsnivå. 

Logiken bakom att styra skolans betygsnivå med ett års eftersläpning är att det 

kan vara svårt rent logistiskt att få ut justerade betygsgränser till skolorna i tid för 

betygssättningen.188 Efter betygssättningen, exempelvis under hösten påföljande 

läsår, ges skolan information om hur betygsnivån borde ha förhållit sig i relation 

till de nationella proven med visst tillåtet intervall för avvikelser. 

Informationen syftar till att vara ett analysverktyg och ge ramar för huvudman, 

skolenhet och Skolinspektionen i efterhand inför betygssättningen året efter 

provens genomförande.189 Fördelen som utredningen såg med normering i 

efterhand var dels att det blev en lösare koppling till den enskilda individens 

betyg, dels att det medförde att gränserna kunde sättas utifrån bättre tillgång till 

data. I och med införandet av digitala nationella prov kommer tillgången till data 

förmodligen inte vara ett bekymmer, men däremot kan det vara en fördel att 

kopplingen till individnivån inte är för skarp, eftersom den exempelvis skulle 

kunna skapa tryck på taktikskolkande vid provtillfället. En betydande nackdel 

med att normeringen sker med ett års eftersläpning är att det förutsätter en viss 

kontinuitet över tid vad gäller skolans genomsnittliga kunskapsnivå. I realiteten 

kan det finnas stora skillnader i elevgruppernas sammansättning från ett år till ett 

annat. Detta torde särskilt gälla skolor som är mindre, mer nyetablerade eller av 

andra skäl har ett rörligt elevunderlag. Dessutom åtgärdas inte eventuella 

skillnader i betygssättningskulturer under innevarande år, utan förväntas ha en 

utjämnande effekt på längre sikt. Modellen förutsätter liksom MSD kontroll av 

efterlevnaden, vilket som ovan nämnts kan vara problematiskt. Även delar av 

forskargruppen lyfte det problematiska i att kontrollera betygssättningen i 

efterhand, snarare än att bidra med verktyg för att stärka likvärdigheten vid 

betygstillfället. 

Arbetsgruppens bedömning är att även om MSL avser att styra betygssättningen på 

gruppnivå så kommer denna styrning i praktiken sannolikt att bli mycket svag och 

dessutom behäftad med stor osäkerhet. Detta är en bedömning som 

forskarreferensgruppen instämde i. I diagram 3 placeras modellen därför endast 

marginellt högre upp på gruppnivåaxeln jämfört med M0. Vad gäller 

individnivåaxeln finns ingen skillnad mot M0. Modell MSL bedöms av 

arbetsgruppen som för svag för att kvalificera sig för den kvantitativa 

utvärderingen i kapitel 6.  

 
188 Tanken är att provens betygsgränser sätts i efterhand för att därmed göra svårighetsgraden mer stabil mellan olika 

prov. Därmed kan inte betygsgränserna sättas förrän efter att alla provresultat samlats in. Denna logik bygger således på 

att proven även fortsättningsvis genomförs med penna och papper samt bedöms ute på skolorna. 
189 Syftet med styrning i efterhand är att kalibrera lärarnas betygsnivå, bland annat genom att det ger rektor ett verktyg 

att påtala att en viss lärare konstant avviker från provbetygen på ett omotiverat sätt. Enligt beräkningarna i bilagan till 

provutredningen föreslås olika avvikelser beroende på hur stabila de olika proven är, vilket möjligen kan bli ett 

överdrivet tekniskt sätt att hantera relationen mellan prov och betyg. Eventuellt kan det lösas genom att systemramverk 
och provramverk leder till stabilare prov på sikt. Vidare skulle instabila prov möjligen kunna kompenseras för genom att 

ett spann anges för ett par eller flera års prov, vilket även lyfts i bilagan till provutredningen. Givet att elevgruppen inte 

har förändrats allt för mycket under den tiden borde det kunna ge ett något mer stabilt riktvärde. 
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Modell MÖ. Öppna data på avvikelser mellan betyg och 

provresultat 

Denna strategi bygger på att Skolverket tillhandahåller lättillgänglig, kontinuerlig 

och öppen statistik på skolnivå för provbetyg, lärarbetyg och avvikelsetal, samt 

jämförelser mellan skolor och riket och mellan skolor. I teorin kan närliggande 

ämnen utan nationella prov inkluderas utifrån empiriskt bestämd korrelation för 

att ge information om hur andra skolor sätter betyg i dessa ämnen givet elevernas 

prestationsnivå i övrigt.190 

Strategin har fram tills nyligen i praktiken redan tillämpats i och med 

publiceringen i SIRIS191, men skulle kunna skalas upp. Strategin bygger på att i 

högre grad använda sig av självreglerande marknadslika mekanismer för att 

åstadkomma högre samstämmighet mellan provbetyg och lärarbetyg. Därigenom 

kan det antas uppstå ett tryck på skolor med höga avvikelser på att åtgärda detta 

eftersom jämförelserna är offentliga. Trycket kan uppstå från flera håll, såväl 

allmänheten, den politiska nivån samt andra skolor och övriga intressenter. 

Modellens förtjänster står och faller med ett antagande om att aktörerna gör 

informerade val och att skol- och utbildningsval huvudsakligen sker utifrån 

kvalitetspreferenser och inte relativa fördelar, det vill säga att elever och 

vårdnadshavare inte kommer att värdera skolor med höga positiva nettoavvikelser 

högre än andra skolor och därmed inte aktivt leta efter ”billiga” betyg.192 Risken 

med andra ord att aktörerna inom systemet inte agerar på det tänka sättet, utan i 

stället att incitamenten gör att det snarare missbrukas. Mer generellt kan man 

ifrågasätta lämpligheten i att staten bidrar till att institutionalisera en negativ 

bristdiskurs, vilket riskerar att bli följden av en name and shame-strategi.193 

I och med att den statistik som beskrivs ovan redan publiceras inom ramen för 

rådande betygssystem är det svårt att argumentera för vad denna modell 

egentligen tillför i någon dimension jämfört med M0. Men för att den 

överhuvudtaget ska behandlas som en separat modell så antas här att 

publiceringen och framställningen görs mer tillgänglig i kombination med det 

något tveksamma antagandet att sådan publicering leder till positiva effekter på 

gruppnivå. Under dessa antaganden kan det teoretiskt argumenteras för att MÖ 

placeras omedelbart ovanför M0 i diagram 3. Modell MÖ bedöms av 

arbetsgruppen som för svag för att kvalificera sig för den kvantitativa 

utvärderingen i kapitel 6. 

Modell MKU. Kunskapsutvärderingssystem med indirekt 

kalibrering 

Modellen syftar till att genom prov utvärdera kvaliteten på undervisningen i 

underliggande nivå samt indirekt kalibrera lärarens betygssättning i efterhand. I 

 
190 Se bilaga 4. 
191 Från och med den 1 september 2020 publiceras sådana uppgifter inte längre av Skolverket på grund av en ny tolkning 

av sekretesslagstiftningen. Här görs antagandet att denna ordning inte blir permanent. 
192 Observera att en hög positiv nettoavvikelse inte nödvändigtvis indikerar att skolans undervisningskvalitet skulle vara 
bättre eller sämre än på andra skolor. Det säger bara att skolans genomsnittliga kunskapsnivå sannolikt är lägre än på 

andra skolor med samma betygsgenomsnitt men där nettoavvikelsen är lägre. 
193 Denna farhåga bekräftades av forskarreferensgruppen. 
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modellen skulle nationella prov genomföras under höstterminen i årskurs 4, 7 och 

i gymnasieskolan. Lärare i underliggande årskurser får då information om hur 

deras betygssättning förhållit sig till provresultaten. Nästkommande år kan lärarna 

använda den informationen för att kalibrera sin egen betygssättning. Eventuellt 

kan modellen kombineras med att staten tillhandahåller öppen statistik på betyg 

på skolnivå i årskurs 3, 6 och 9, samt avvikelsetal mot proven i därpå följande 

årskurser. I teorin är det också möjligt att kombinera med något slags påföljd om 

avvikelsetalen skulle vara för stora, även om detta skulle bli svårt eller tveksamt 

utifrån att provresultaten används för att kalibrera efterföljande årskohorters 

betyg. Detta eftersom modellen bygger på att det är små eller inga variationer i 

elevgruppernas sammansättning från ett år till ett annat. 

I stort är denna modell att likställa med modell MSL med skillnaden att tonvikten 

ligger på utvärdering av kunskaper och undervisning snarare än kalibrering av 

lärarnas betyg. I modellen bidrar proven framför allt med feedback om hur 

undervisningen fungerar över tid för att indirekt kunna få en bild av hur 

betygsnivåerna förhåller sig till kunskapsnivån. 

En tänkbar fördel med att frikoppla provresultat från betyg på individnivå, är 

möjligheten att tillämpa en urvalsprincip på provgenomförande (exempelvis ett 

roterande urval där 1/3 av varje årskohort skriver provet), samt göra proven med 

low stakes, vilket skulle minska tidsåtgången och frigöra tid för undervisning. 

Den kalibrering modellen erbjuder kan beskrivas som extremt mjuk, eftersom den 

bygger på att skolor följer och jämför trender i sina egna betyg över tid med 

trenderna i de nationella proven. Om proven endast görs på ett urval (till exempel 

1/3) av skolor kommer skolors referenspunkter att komma med i genomsnitt 3 års 

eftersläpning. Detta innebär att osäkerheten om eventuella demografiska 

förändringar i skolans elevunderlag blir ännu mer osäkra än i MSL. 

Modell MKU placeras på samma punkt som MÖ i diagram 3. Modell MKU bedöms 

av arbetsgruppen som för svag för att kvalificera sig för den kvantitativa 

utvärderingen i kapitel 6. 

Modell MOBU. Obligatoriska underlag och sammanvägning 

Modellen går i teorin att tillämpa i samtliga ämnen och kurser men ses här som ett 

komplement till exempelvis modell MSD, MEX, MNORD, eller MMOD för i första 

hand de ämnen i vilka det även i framtiden av olika anledningar inte finns eller 

kommer att finnas nationella prov eller slutprov. I modellen regleras ämnesvis 

några obligatoriska betygsunderlag som lärare måste samla in och via reglering 

anges även hur underlagen ska sammanvägas till betyg i respektive ämne. 

Ett exempel i ämnet Bild kan illustrera principen: regleringar anger att läraren 

under ett antal läsår behöver se till att eleverna bygger upp en portfolio bestående 

av ett antal angivna produkter som relaterar till bildämnets kursplan och det 

centrala innehållets områdesrubriker Bildframställning och Redskap för 

bildframställning (till exempel så att de omfattar olika tekniker och på olika 

teman). Detaljnivån på regleringen är en viktig fråga och behöver förmodligen 
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utarbetas i nära samråd med professionen. Utöver det kan en reglering innehålla 

angivelser om underlag som ska samlas in på temat Bildanalys. Till slut anges 

portfolio- och analysunderlagens vikter vid betygssättningen, till exempel 

80/20 %. Det är också möjligt att ange en procentsats inom vilken lärare själva 

avgör vilka underlag som ska samlas in och värderas. Eventuellt kan det vara 

nödvändigt med mer ingående föreskrifter om hur själva sammanvägningen ska 

gå till, exempelvis om det i vissa ämnen finns kvalitativa aspekter man särskilt 

vill att lärare ska ta hänsyn till. 

Kostnaderna för detta kan förmodas bli höga i flera avseenden. Dels förutsätter 

det att ett nytt juridiskt regelverk utarbetas och implementeras, dels förutsätter det 

ett arbete med att utveckla det som de facto blir bindande bedömningsstöd. (En 

mer rättvisande term kanske vore obligatoriska betygsunderlag.) 

Professionsförankringen är avgörande i och med att det oundvikligen leder till 

begränsningar av lärares professionella friutrymme. Obligatoriska underlag 

behöver uppfattas som relevanta och legitima, och de behöver säkras så att de inte 

leder till en undervisning som blir omotiverat mycket smalare i förhållande till 

läroplanerna. 

MOBU inskränker/normerar framför allt lärarens friutrymme i individdimensionen 

men den potentiella styrningen får anses som svag. Därmed placeras MOBU något 

till höger om M0 i diagram 3. Eftersom Modell MOBU inte anses aktuell för ämnen 

med nationella prov eller slutprov ingår den inte i den kvantitativa utvärderingen i 

kapitel 6. 

Modell MSOC Social moderering 

Grundtanken med modellen är att staten genom en kombination av stöd och 

styrning systematiserar professionens arbete med att själva definiera och bedöma 

olika underlag.  

I princip skulle det gå till på följande sätt: Staten upprättar regionala funktioner 

till vilka lärare rekryteras och tränas. Dessa har till huvuduppgift att granska 

skolornas arbete med bedömning och betygssättning. Skolor lämnar in lokala 

arbetsplaner där man beskriver hur skolan vill organisera och undervisa i ämnen 

och kurser enligt de centrala ämnes- och kursplanerna. Detta inkluderar 

beskrivningar av undervisningsinnehåll eleverna kommer möta samt vilka 

bedömningsinstrument man vill använda och deras bredd och omfång i relation 

till kurs- och ämnesplaner. Den regionala funktionen bidrar med metodstöd och 

prövar arbetsplanerna för godkännande. Skolorna avkrävs en organisation för 

moderering där ansvar pekas ut på skol-, ämnes- och lärarnivå. Efter godkännande 

genomför den regionala granskningspanelen rådgivande tillsyn baserat på ett 

urval av bedömningsunderlag man samlar in. I nästa steg genomför 

granskningspanelerna verifiering av skolornas bedömningar mot slutet av 

gymnasieskolans sista år genom att skolorna skickar in elevportföljer som 

skolorna själva bedömer representerar gränsfall samt typiska portföljer på olika 

nivåer. Granskningspanelen granskar bedömningarna utifrån validitet, reliabilitet, 
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kravnivåer och jämförbarhet mellan dessa. För detta arbete förutsätts att skolorna 

avvarar personal för ett ganska omfattande paneluppdrag.194 Granskningarna 

resulterar i rekommendationer till skolorna. En statlig motsvarighet till de 

regionala granskningspanelerna granskar därefter ett urval av regionspanelernas 

bedömningar och jämförbarheten mellan dessa. Innan slutbetygen utfärdas 

genomför staten kontroller av skolornas nivåbedömningar genom att jämföra den 

relativa distributionen av kohorter mot regionspanelernas faktiska 

rekommendationer, genom jämförelser av betyg med skolornas dokumentation 

samt genom förhandlingar om betygens distribution med regionspanelerna. Efter 

att slutbetygen satts förmedlar staten urval av underlag till regionspanelerna för 

efterkontroll. Vid avvikelser kontaktas skolans rektor med rekommendationer om 

åtgärder. Staten publicerar årsvisa rapporter om avvikelser. 

Som synes skulle modellen innebära en omfattande omorganisering av 

skolväsendet och ansvarsfördelningen i skolsystemet. I den svenska kontexten 

kan man konstatera flera komplicerande faktorer om modellen skulle tas vidare. 

Dels saknas det i dag en organisation för att samordna den kollegiala tillsynen av 

lärarnas betygssättning på det sätt som systemet förutsätter, dels ter sig den 

regionala nivån svår att organisera givet att huvudmännen utgörs av samtliga 

kommuner och de fristående skolorna, vars organisationer vanligen överskrider 

kommungränserna. 

Förlagan till denna modell är det system som tillämpades i delstaten Queensland i 

Australien fram till år 2019. I Queensland användes de lärarsatta betygen för att 

komma fram till den del av elevens avgångsbetyg som uttalade sig om behörighet, 

det vill säga ett certifikat på de kunskaper och på den nivå av kunnande eleven 

erövrat under skoltiden. För antagning och urval kompletterades detta med 

centralt prov som tillsammans med ett modererat avgångsbetyg gav en 

rankingpoäng.195 

Modell MSOC bedöms ha relativt svaga normerande effekter men verkar på både 

gruppnivå och elevnivå varför den placerar sig diagonalt något ovanför och något 

till höger om M0 i diagram 3. Modell MSOC bedöms av arbetsgruppen som alltför 

administrativt tung och med för låg precision i normeringen för att kvalificera sig 

för den kvantitativa utvärderingen i kapitel 6. 

Modeller som utvärderas kvantitativt 

Utifrån diagram 3 går det att se hur starka normerande effekter olika 

betygsmodeller bedöms ha utifrån en kvalitativ analys. De modeller som ligger 

mycket nära M0 i diagrammet bedöms ha små förutsättningar att på något 

avgörande sätt kunna förbättra likvärdigheten i betygssättningen och kommer 

därför inte att vidare beaktas i den kvantitativa utvärderingen i kapitel 5 och 6. 

 
194 I Queensland, som har ungefär halva Sveriges befolkning, rörde det sig om ca 4 000 lärare vid givna tillfällen och på 
givna platser. 
195 Elevens konkurrensmedel för tillträde till utbildningsplatser kallades OP (Overall Position), se The State of 

Queensland (2014). 
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De betygsmodeller som kommer att utvärderas och analyseras närmare är förutom 

M0, som utgör referensmodell, modellerna MEX, MSD, MNORD samt MMOD. Även 

om diagram 2 ger en indikation om hur mycket de olika modellerna kan förväntas 

påverka/normera betygsättningen utifrån individ- och gruppdimensionen, är det 

inte nödvändigtvis så att den modell som är mest extrem, MEX, är den som 

genererar det mest likvärdiga betygsutfallet totalt sett. För att kunna besvara 

frågan om vilken modell som ger de mest likvärdiga betygen måste en mer 

kvantitativt inriktad analys göras där de olika betygsmodellerna jämförs utifrån 

datasimuleringar. Denna kvantitativa utvärdering kommer att beskrivas och 

genomföras i kapitel 5 och 6. 

Tilläggas kan också att Betygsutredningen i sitt slutbetänkande gör bedömningen 

att tre modeller bör utredas vidare, motsvarande modellerna MSD, MEX/MNORD 

samt MMOD.
196 

  

 
196 SOU 2020:43. 
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Kapitel 5. Modellutvärdering 

I detta kapitel beskrivs hur utvärderingen av de olika modellernas 

likvärdighetseffekt har genomförts. Utvärderingen har gjorts utifrån en 

kvantitativ ansats som bygger på datasimuleringar. Syftet är att kunna dra 

slutsatser om vilken betygsmodell som ger de mest likvärdiga betygen. 

Den kvantitativa analysen som beskrivs i detta kapitel och vars resultat redovisas i 

kapitel 6, syftar till att ge en generell bild av vilka betygsmodeller som har bäst 

förutsättningar att optimera likvärdigheten i betygssättningen. Analysen baseras 

på data från grundskolans ämnen matematik, svenska och engelska men fångar 

ändå upp centrala aspekter av betygssättningen som är av generell karaktär och 

således kan förväntas gälla även för andra akademiska ämnen i såväl grundskolan 

som gymnasieskolan. Resultaten ska därför ses i ett övergripande 

systemperspektiv och kompletterande analyser på mer detaljnivå måste 

genomföras innan ett slutligt förslag kan läggas fram.197 

Data 

Data från grundskolans årskurs 9 för åren 2013–2019 har använts som 

utgångspunkt i analysen, vilket motsvarar de år som grundskolan använt den 6-

gradiga A–F-skalan. De uppgifter som utnyttjats är elevers provbetyg och 

slutbetyg i ämnena matematik, svenska och engelska samt bakgrundsuppgifter 

som elevens kön och migrationsbakgrund, skola och undervisningsgrupp samt 

föräldrars utbildningsnivå. Endast elever med samtliga uppgifter har ingått i 

datasetet. Totalt ingår 559 408 elever i matematik, 549 948 elever i svenska samt 

617 751 elever i engelska.198 

Metod 

För att kunna jämföra olika betygssystem i ett likvärdighetsperspektiv skulle 

idealiskt sett tillgång till elevernas sanna kunskap behövas, inte bara de betyg och 

provbetyg de faktiskt erhållit enligt dagens betygssystem. Det är dock omöjligt att 

utifrån uppgift om en elevs faktiska slutbetyg och provbetyg veta om eleven har 

fått ett rättvist betyg i förhållande till sin sanna kunskap eftersom elevens sanna 

kunskap inte går att observera eller mäta exakt.199  

Det är naturligtvis osannolikt att tro att någon betygsmodell skulle generera ett 

betyg för alla elever som är perfekt rättvist. Vad som behövs för att kunna 

 
197 Skolverket (2019a & 2020a) visar att problembilden för såväl grundskolan som gymnasieskolan är likadan, dvs 

betygssättning skiljer sig mycket mellan skolor, vilket beror på tolkning av kunskapskrav och som bland annat leder till 

relativ betygssättning. Däremot måste naturligtvis eventuella framtida betygsmodeller anpassas på detaljnivå för att 

hantera delvis olika omständigheter som råder på grundskolan respektive gymnasieskolan.    
198 I tabell B1 i bilaga 1 redovisas data och bortfall i mer detalj. 
199 Rent tekniskt avses inom testteori med sann kunskap inte vad en elev ”egentligen kan” utan det genomsnittliga 
provresultat som en elev erhåller om eleven skriver oändligt många likvärdiga prov. Applicerat på betyg skulle man då 

konceptuellt kunna definiera en elevs sanna kunskap som det betyg eleven skulle få i genomsnitt om den betygsattes av 

oändligt många lärare. 
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utvärdera olika betygsmodeller är ett mått som mäter hur nära eller långt ifrån en 

betygsmodell ligger i jämförelse med ett perfekt likvärdigt betygssystem. Den 

betygsmodell som uppvisar den minsta genomsnittliga avvikelsen mellan 

betygsutfall och en elevs sanna kunskap kan sägas vara den bästa betygsmodellen. 

Om ett antagande görs om att det viktigaste syftet med rättvisa betyg är att 

fungera som ett urvalsinstrument till nästa utbildningsnivå kan analysen 

preciseras till att hitta den betygsmodell som uppvisar den minsta genomsnittliga 

avvikelsen i ranking i betygsutfall jämfört med en motsvarande ranking efter 

elevens sanna kunskap (det vill säga ranking utefter perfekt rättvisa betyg). 

För att kunna göra sådana jämförelser mellan olika betygsmodeller och elevers 

sanna kunskap används simulerade data i stället för faktiska data. Detta innebär 

att en modell av verkligheten skapas med påhittade data. För att ett sådant påhittat 

dataset ska vara till någon nytta måste data genereras på ett sådant sätt att det 

återspeglar verkligheten på flera viktiga punkter. Det simulerade datasetet måste 

ha samma egenskaper, strukturer och samband som faktiska data. Detta gäller till 

exempel såväl samband mellan elevers kunskaper och bakgrundsvariabler som 

hur reliabla de nationella proven är. Dessutom måste modellen återspegla hur 

betygen sätts beroende på betygssystem, till exempel hur betygen påverkas av 

vilken skola en elev går på. Om en modell kan skapas som återspeglar 

verkligheten på ett realistiskt sätt vad gäller alla relevanta egenskaper kan 

datasetet utnyttjas till att simulera olika utfall beroende på betygsmodell och 

därigenom hjälpa till att besvara frågan om vilken modell som har förutsättningar 

att fungera bäst i verkligheten, det vill säga generera de mest likvärdiga betygen. 

Anledningen till valet av en simuleringsansats är att det är svårt att göra analyser 

av modeller som aldrig implementerats i den svenska skolan och ännu svårare att 

jämföra dessa modeller med dagens system. Med en simuleringsansats simuleras 

inte bara de alternativa betygsmodellerna utan även nollmodellen som 

representerar dagens betygssystem. På så sätt går betygsmodellerna att jämföra på 

ett meningsfullt sätt. Simuleringsansatsen kan uppfattas som abstrakt och det är 

relevant att fråga sig om resultaten är pålitliga? Skulle man till exempel kunna 

utvärdera modellerna på andra sätt som bygger på faktiska snarare än simulerade 

data? Arbetsgruppen har inte hittat ett något sätt att genomföra analyserna på som 

framstått som bättre i utvärderingssyfte. Anledningen är att det inte går att fastslå 

empiriskt hur rättvist ett betyg är för en enskild elev. Därmed försvåras 

användandet av faktiska data. Vad som kan göras och har gjorts i Skolverkets 

tidigare rapporter är att utifrån faktiska data och med analyser dra slutsatsen att 

dagens betygssystem inte är likvärdigt i ett systemperspektiv, till exempel vad 

gäller betygssättning mellan skolor. Simuleringsmodellen kan designas på olika 

sätt och det går säkert att utveckla eller på annat sätt förbättra den 

simuleringsmodell som tagits fram för denna rapport. Det kan även finnas andra 

metoder att utvärdera modellerna på som kan bli relevanta i en fortsatt 

undersökning.  
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Steg 1. Generering av elevers sanna kunskap 

Det första steget i simuleringen innebär att skatta så kallade predicerade värden 

(det vill säga förväntade värden på kunskap givet elevens bakgrundsvariabler), 

utifrån en linjär regressionsmodell med faktiska data. Utfallsvariabeln som 

används är elevens faktiska provbetyg i respektive ämne, och bakgrundsvariabler 

är elevens kön, migrationsbakgrund och socioekonomiska bakgrund samt skolans 

genomsnittliga provbetyg och om skolan är fristående eller kommunal.200 

De predicerade värdena utgör grunden till elevens sanna kunskap. Genom att 

sedan lägga till en slumpvariabel med väntevärde noll och en viss spridning, 

återskapas den naturliga variation som finns i verkligheten. Elevens sanna 

kunskap definieras därmed som variabeln [RB] (Rättvist Betyg) som är summan 

av det predicerade värdet och slumptermen. En viktig skillnad mellan [RB] och 

elevens faktiska provbetyg är att residualens innehåll är okänt även om den i 

genomsnitt är 0. Genom att använda en slumpgenererad residualterm säkras att 

inte samband införs i modellen som inte kan kontrolleras för. Man kan säga att 

den simulerade variabeln [RB] blir en renare och mer förenklad bild av 

verkligheten, men en variabel som är 100 procent kontrollerad. Det viktiga här är 

att det finns en variabel som per definition är lika med elevens sanna kunskap. 

Observera att förutom att elevens faktiska residualterm ersatts med en 

slumpgenererad residualterm har vi behållit alla faktiska strukturer i det 

simulerade datasetet, det vill säga elevens faktiska bakgrundsuppgifter, 

skoltillhörighet och klasstillhörighet, används. För varje kombination av dessa 

bakgrundsvariabler kan simuleringen alltså skapa en stor mängd elever vars 

hypotetiska sanna kunskap sett till medelvärde och spridning överensstämmer 

med insamlade data. 

Observera också att detta första steg endast är till för att ta fram en startpopulation 

vars sanna kunskap är fördelad på ett sätt som i stora drag återspeglar verkliga 

data. Den riktiga simuleringen av betygsmodellerna sker i steg 2. 

Steg 2. Simulering av betygsutfall och provresultat 

När elevens sanna kunskap som variabel, [RB] är skapad börjar själva 

simuleringen för att få fram påhittade men realistiska mått på betyg från olika 

betygsmodeller, samt resultat på hypotetiska nationella prov eller slutprov. Nedan 

redovisas i punktform några av de egenskaper som byggts in i modellerna samt 

även egenskaper som inte byggts in. 

• Elevens resultat på ett nationellt prov (NP) eller slutprov (SP) simuleras som 

elevens sanna kunskap (RB) plus en slumpterm som representerar osäkerheten 

i ett prov. 

 
200 Se bilaga 2 för en mer detaljerad genomgång av simuleringsmodellen. 
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• Själva bedömningen av ett nationellt prov eller slutprov antas vara helt 

likvärdig – ingen skillnad på centralt bedömda slutprov eller lärarbedömda 

nationella prov. Detta är ett förenklande antagande som kan ifrågasättas. 

• Lärarens betygsättning av elevens kunskaper baseras på fem hypotetiska 

bedömningstillfällen201, var och ett med samma osäkerhet inbyggd som i ett 

enskilt nationellt prov. Detta innebär att även om läraren har mer information 

om elevens sanna kunskap (jämfört med ett enskilt NP) så finns mätfel även i 

lärarens bedömning. 

• Det lokala lärarsatta betyget (LB) innehåller ytterligare slumptermer som är 

klassgemensamma respektive skolgemensamma. Dessa klass- och 

skolvariabler har vissa systematiska effekter inbyggda. På skolnivå finns såväl 

en relativ betygsättningseffekt som en effekt av att gå på en fristående skola. 

På klassnivå finns också relativa betygsättningseffekter inbyggda. Dessa 

effekter är alla kalibrerade för att storleksmässigt återspegla de empiriskt 

belagda effekterna i faktiska data och varierar därmed beroende på ämne. 

• Enligt M0 sätter lärarna ett betyg efter att eleverna skrivit det nationella provet 

och läraren tar efter eget tycke elevens resultat på NP i beaktande när 

slutbetyget sätts. Detta har modellerats så att läraren viktar ihop resultaten 

från sitt eget lokala bedömningsunderlag med elevens resultat på det 

nationella provet men där vikten är slumpmässigt normalfördelad med 

väntevärde 0,30 och standardavvikelse 0,15. Detta innebär att i genomsnitt 

väger läraren in elevens resultat på NP med 30% men den varierar kring detta 

medelvärde, vilket innebär att i några klasser kan vikten uppgå till mer än 50 

procent medan i andra klasser kan den vara nära noll. Denna variation har ej 

belagts empiriskt men bedöms som ett realistiskt antagande utifrån gällande 

förordningar och direktiv.202 

• Simuleringsmodellerna är kalibrerade så att korrelationen mellan betyg och 

provbetyg ska motsvara korrelationen i faktiska data. På samma sätt har 

simuleringsmodellerna kalibrerats så att graden av olikvärdighet i 

betygsättningen på såväl skol- som klassnivå ska överensstämma 

approximativt med den grad av olikvärdighet som empiriskt kan beläggas 

med faktiska data. Detta gäller även graden av relativ betygsättning.203 

• Det finns inte någon inbyggd form av olikvärdig betygsättning när det gäller 

enskilda elevegenskaper som kön, migrationsbakgrund eller socioekonomisk 

bakgrund. Detta motiveras utifrån Skolverkets empiriska analyser som 

indikerar att dessa eventuella effekter är små eller icke existerande.204 

• En slumpterm för de nationella provens instabilitet över tid ingår i 

simuleringsmodellen. Svårighetsgraden på provversioner kan variera mellan 

 
201 Fem bedömningstillfällen kan å ena sidan låta lite, å andra sidan är de inte lika heltäckande och välkonstruerade som 

nationella prov. Dock är detta en approximation som rymmer att läraren har olika bedömningspraktiker, men vid tiden 

för betygssättningen har ett brett och varierat underlag med validitet i relation till kunskapskraven för att sätta betyg. 
202 Det bedöms rimligt att anta att det är ovanligt att de nationella proven skulle väga mer än 50% även om enkäterna 

tyder på en omfattande spridning i hur lärare värderar provet. I simuleringen har det dessutom antagits att de nationella 
proven bedöms likvärdigt vilket är en förenkling, se Skolinspektionen (2013). 
203 Dessa empiriskt fastslagna samband bygger på Skolverket (2019a & 2020a). 
204 Skolverket (2019a & 2020a). 
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olika år, vilket skulle kunna få konsekvenser för betygsmodeller som styr 

betygsättningen direkt efter hur skolan presterar på det nationella provet 

(MSD). Denna egenskap beaktas dock inte i huvudanalyserna då den 

huvudsakliga utvärderingsindikatorn bygger på att eleverna rangordnas årsvis 

och endast jämförs årsvis. Detta innebär att ingen hänsyn tas till det faktum att 

elever från olika årskullar kan konkurrera med varandra för att komma in på 

högre utbildning i huvudanalysen. En tilläggsanalys görs i stället i förenklad 

form och endast för matematik i slutet av kapitel 6 där provens instabilitet 

beaktas. 

• I bilaga 2 finns en mer utförlig beskrivning av simuleringsansatsen. Där 

redovisas även programmeringskod. 

Indikator för likvärdig betygsättning med olika 

betygsmodeller 

Utifrån antagandet att det huvudsakliga syftet med ett betygssystem är att fungera 

som ett rättvist, individuellt rättssäkert, likvärdigt och prognossäkert 

urvalsinstrument till högre utbildningsnivå, definieras det optimala 

betygssystemet som den betygsmodell vars elevranking i betygsutfall 

överensstämmer bäst med motsvarande elevranking i sann kunskap (det vill säga 

det perfekt rättvisa betyget). 

Utgångspunkt och definition av den mest likvärdiga betygsmodellen 

Utgångspunkt: 

Det huvudsakliga syftet med ett meritvärde/betygspoäng/intagningspoäng antas 

vara att fungera som ett rättvist, individuellt rättssäkert, likvärdigt och 

prognossäkert urvalsinstrument till högre utbildningsnivå. 

 

Definition: 

Det optimala betygssystemet definieras (utifrån ovanstående utgångspunkt) som 

den betygsmodell vars elevranking i betygsutfall överensstämmer bäst med 

motsvarande elevranking i sann kunskap (det perfekt rättvisa betyget). 

 

Som övergripande indikator på en sådan överensstämmelse används den 

Genomsnittliga Avvikelsen i elevers Percentilranking (GAP) mellan ett givet 

betygsmått och den sanna kunskapen (RB). GAP beräknas på följande sätt: 

1. Elevers percentilranking beräknas årsvis utifrån en given betygsmodell, det 

vill säga efter det betyg eller intagningspoäng de erhåller enligt den 

betygsmodellen. 

2. Elevers percentilranking beräknas utifrån deras sanna kunskap (RB). 
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3. Differensen beräknas mellan varje enskild elevs percentilranking enligt 

betygsmodell respektive percentilranking enligt sann kunskap. Detta resulterar 

i variabeln [diff_rank_betyg_RB]. 

4. Den genomsnittliga avvikelsen i elevers percentilranking, GAP, beräknas 

sedan som standardavvikelsen i variabeln [diff_rank_betyg_RB] baserat på 

hela årskullen.205 

Avvikelser enligt GAP-indikatorn kan dels uppstå på grund av orättvis 

betygssättning (till exempel att betygen sätts mer generöst på vissa skolor), dels 

på grund av slumpvariation då prov och olika bedömningstillfällen är förknippade 

med mätfel (till exempel att eleven kan ha en bra eller dålig dag på det nationella 

slutprovet). GAP-indikatorn fångar upp båda dessa typer av avvikelser. 

Indikatorn GAP är tolkningsbar då den är uttryckt i percentilenheter. Om GAP för 

en given betygsmodell till exempel är 10 percentilenheter innebär det att elever i 

genomsnitt får en ranking enligt betyget som skiljer sig med omkring 10 

percentilenheter från den ranking de skulle fått enligt deras sanna kunskap. Ju 

mindre avvikelse desto bättre fungerar betygsmodellen.206 

Observera att GAP är ett övergripande mått på hur likvärdig en betygsmodell är 

för hela årskullen – den indikerar vilken modell som ger de mest likvärdiga 

betygen i genomsnitt, när samtliga elever tas i beaktande. Men det är också viktigt 

att undersöka om enskilda elevgrupper är systematiskt gynnade eller missgynnade 

på något avgörande sätt i de olika betygsmodellerna. Detta görs genom 

regressionsanalys med variabeln [diff_rank_betyg_RB] som utfallsvariabel och 

dummyvariabler för olika elevgrupper av intresse som förklarande variabler. 

Mått på likvärdig betygssättning 

Indikator 1: Genomsnittlig Avvikelse i elevers Percentilranking (GAP) mellan 

betyg och sann kunskap för hela årskullen. 

Indikator 2: Effekter på elevers percentilranking för enskilda elevgrupper utifrån 

regressionsanalys. 

 

Indikator 1 analyseras på elev-, klass- och skolnivå men det är elevnivån som är 

den mest centrala. Indikator 1 på klass-, och skolnivå ger dock kompletterande 

information över hur de olika modellerna hanterar olikvärdig betygsättning på 

dessa nivåer. 

 
205 När hela årskullen analyseras är populationsmedelvärdet för [diff_rank_betyg_RB] alltid noll för alla betygsmodeller 

eftersom alla positiva och negativa avvikelser tar ut varandra. Det går således inte att mäta systematisk bias i 

betygsättning med detta mått. Standardavvikelsen för hela populationen ger dock information om hur mycket elevers 

ranking i genomsnitt avviker enligt betyget jämfört med rankingen enligt ett perfekt rättvist betyg. Om däremot 

undergrupper (av en årskull) analyseras kan eventuell systematisk bias mätas genom att analysera medelvärdet för 

variabeln [diff_rank_betyg_RB] för respektive undergrupp. 
206 Observera att måttet alltid är positivt men det ska inte tolkas som att elevrankingen är högre än rankingen enligt den 

sanna kunskapen, då måttet är uttryckt som ett absolutvärde. (Annars skulle positiva och negativa avvikelser ta ut 

varandra.) 
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Den betygsmodell som erhåller det lägsta värdet på GAP bedöms vara den bästa 

betygsmodellen av de modeller som ingår i jämförelsen.207 

Jämförelser av betygsmodeller 

De betygsmodeller som analyseras kvantitativt i denna datasimulering är förutom 

gällande betygssystem M0, modellerna MEX, MNORD, MSD och MMOD. Modellerna 

har presenterats i föregående kapitel.208 

I den kvantitativa modellutvärderingen redovisas resultat från tre separata 

simuleringar som avser att på bästa möjliga sätt återspegla faktiska betyg och 

betygssättning i de respektive ämnena matematik, svenska och engelska för 

perioden 2013–2019.209 

Observera att modellutvärderingen görs ämnesvis. Det innebär att varje ämne 

betraktas separat och inga försök görs att slå ihop betygen i alla ämnen och 

utvärdera det samlade meritvärdet/intagningspoängen. Med intagningspoängen 

åsyftas således intagningspoängen för det specifika ämnet och ingenting annat. 

Detta innebär att ingen hänsyn tas till hur många ämnen som det genomförs 

nationella prov eller slutprov i när de olika betygssystem jämförs. Således 

utvärderas endast likvärdigheten i de ämnen där det finns eller eventuellt kommer 

att finnas ett nationellt prov. 

  

 
207 Som ett alternativt mått till GAP-indikatorn har också den bivariata korrelationen mellan betygsmått och sann 

kunskap undersökts. Här gäller (till skillnad mot indikator 1: GAP) att ju högre korrelationen är desto bättre fungerar 

betygsmodellen. Resultaten från korrelationsanalysen redovisas i bilaga 1 och ger i praktiken snarlika resultat. 
208 En mer utförlig presentation av betygsmodell MMOD (moderering) görs i bilaga 1. 
209 Egentligen kan simuleringen för ett enskilt ämne beaktas som 7 separata simuleringar, ett för varje läsår. Här har ett 

genomsnitt beräknats över de 7 åren och det är det genomsnittet som sedan redovisas. 
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Kapitel 6. Analys och 

utvärderingsresultat 

I detta kapitel redovisas resultaten från den kvantitativa utvärderingen av 

betygsmodellerna. Resultaten indikerar vilken eller vilka modeller som kan ge det 

bästa likvärdighetsutfallet. 

Resultat totalt för hela årskullen 

Indikator 1: GAP på elevnivå 

I diagram 4–6 redovisas den genomsnittliga avvikelsen i percentilranking (GAP) 

på elevnivå för respektive betygsmodell och för respektive matematik, svenska 

och engelska. Ett högre GAP-värde indikerar en mindre likvärdig betygsmodell 

eftersom elevers ranking då i genomsnitt uppvisar en högre avvikelse jämfört med 

den ranking som eleverna skulle erhållit om de betygsattes perfekt rättvist (det vill 

säga om de rangordnades efter deras sanna kunskap). 

Observera att de olika modellerna använder delvis olika utfallsmått som 

urvalsinstrument till gymnasie- eller högskola. M0 och MSD använder de 

konventionella A–F-betygen. MEX använder enbart resultatet på slutprovet vilket 

antingen kan anges som ett målrelaterat A–F-betyg eller en intagningspoäng på en 

standardiserad 1–100-skala. MNORD kan också antingen anges som ett målrelaterat 

A–F-betyg eller en intagningspoäng på en standardiserad 1–100-skala. MMOD 

använder enbart en intagningspoäng på en standardiserad 1–100-skala. 

Utöver detta kan MSD och MMOD beräknas utifrån antingen styrning/moderering på 

klassnivå eller styrning/moderering på skolnivå.210 

 
210 Endast för elevnivån (diagram 3–5) redovisas båda aggregeringsnivåerna. För resultat på skolnivå (diagram 6–8) 

redovisas endast resultat baserat på styrning på skolnivå och för klassnivå (diagram 9–11) endast resultat baserat på 

styrning på klassnivå. 
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Diagram 4. Genomsnittlig avvikelse i percentilranking (GAP) på elevnivå, matematik. 

Simulerade data.* 

 
*För modell MNORD och MMOD används vikten 0,40 för elevens individuella resultat på slutprovet vid sammanvägning 

till den nationella intagningspoängen. Vikten har valts som den vikt som minimerar GAP-värdet för den modell som 

uppvisar lägst GAP-värde (det vill säga MMOD i detta fall). Se diagram 21-23 för redovisning av GAP-värde för MNORD 

och MMOD för olika viktning av slutprovet. 
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Diagram 5. Genomsnittlig avvikelse i percentilranking (GAP) på elevnivå, svenska. 

Simulerade data.* 

*För modell MNORD och MMOD används vikten 0,30 för elevens individuella resultat på slutprovet vid sammanvägning 

till den nationella intagningspoängen. Vikten har valts som den vikt som minimerar GAP-värdet för den modell som 

uppvisar lägst GAP-värde (det vill säga MMOD i detta fall). Se diagram 21-23 för redovisning av GAP-värde för MNORD 

och MMOD för olika viktning av slutprovet. 
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Diagram 6. Genomsnittlig avvikelse i percentilranking (GAP) på elevnivå, engelska. 

Simulerade data.*  

*För modell MNORD och MMOD används vikten 0,45 för elevens individuella resultat på slutprovet vid sammanvägning 

till den nationella intagningspoängen. Vikten har valts som den vikt som minimerar GAP-värdet för den modell som 

uppvisar lägst GAP-värde (det vill säga MMOD i detta fall). Se diagram 21-23 för redovisning av GAP-värde för MNORD 

och MMOD för olika viktning av slutprovet. 

Högst upp i diagram 4–6 visas den genomsnittliga avvikelsen i percentilranking 

för dagens betygssystem M0. För matematik (diagram 3) är den genomsnittliga 

avvikelsen 9,2 percentilenheter, vilket kan tolkas som att elever i genomsnitt 

kommer att få en elevranking som avviker omkring 9,2 percentilenheter från den 

ranking som bygger på elevernas sanna kunskap. Observera att detta är den 

genomsnittliga avvikelsen – många elever kommer att få en elevranking som 

avviker mindre än 9,2 percentilenheter samtidigt som många elever kommer att få 

en elevranking som avviker mer än 9,2 percentilenheter från den percentilranking 

de skulle erhållit om betyget sattes perfekt rättvist. 

En betygsmodell som helt baseras på ett examensprov med poäng på en 1–100-

skala (MEX 1–100) ger enligt denna simulering en högre genomsnittlig avvikelse 

jämfört med dagens betygssystem, 9,9 percentilenheter i matematik. Att övergå 

till ett system där elevers betyg helt avgörs av ett enda examensprov leder således 

till mindre rättvisa betyg eftersom elevers ranking enligt examensprovet i 

genomsnitt kommer att avvika mer än rankingen enligt dagens betygssystem. 

Detta gäller i såväl matematik, svenska som engelska, men den relativa skillnaden 
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varierar något. I svenska är den relativt stor och i engelska är den relativt liten. 

Detta beror på att engelskaproven har en högre reliabilitet än proven i svenska så 

som simuleringsmodellens ingångsparametrar är kalibrerade, vilket bygger på 

empiriska observationer för åren 2013–2019.211 

Om i stället en examensprovsmodell används som endast genererar betyg på en 

diskret 1–6 skala (MEX 1–6) blir utfallet ännu sämre, 11,2 percentilenheter i 

matematik. Detta beror på att värdefull information om elevernas kunskaper 

slängs bort när resultatet från examensprovet redovisas på en så trubbig skala. 

Att examensprovsmodellen fungerar sämre än dagens betygssystem har att göra 

med det faktum att det finns en alltför stor osäkerhet i att försöka skatta en elevs 

sanna kunskap utifrån ett enda prov. Denna negativa effekt uppvägs inte av att 

examensproven antas bedömas helt rättvist till skillnad från dagens betyg som har 

inbyggda orättvisor på både klass- och skolnivå. Trots att betygen enligt M0 inte 

sätts likvärdigt mellan klasser och mellan skolor har de i stället högre reliabilitet 

då de baseras på flera bedömningstillfällen (5 enligt simuleringsmodellen). 

En betygsmodell som styr lärarnas betygsättning på klass- eller skolnivå (MSD) 

uppvisar däremot ett mer likvärdigt utfall jämfört med såväl M0 som MEX, för 

samtliga ämnen. I matematik till exempel är den genomsnittliga avvikelsen för 

MSD med styrning på klassnivå 7,8 percentilenheter och något högre om 

styrningen sker på skolnivå, 8,0 percentilenheter. 

Den nordiska modellen (MNORD) uppvisar ett ännu bättre utfall än MSD. Bäst 

likvärdighet fås enligt simuleringen när en kontinuerlig 1–100-skala används, 6,9 

percentilenheter i matematik, men även med en 6-gradig diskret skala fås ett 

relativt bra utfall, 7,3 percentilenheter (matematik). Mönstret är detsamma i 

svenska och engelska. 

Slutligen visar de två staplarna längst ned i figurerna den genomsnittliga 

avvikelsen i percentilranking för modell MMOD. Oavsett om modereringen sker på 

klass- eller skolnivå blir utfallet ungefär det samma och framför allt bättre än för 

övriga modeller och för samtliga ämnen. I matematik är den genomsnittliga 

avvikelsen i percentilranking 6,4 percentilenheter för MMOD med moderering på 

skolnivå eller klassnivå, jämfört med 9,2 för M0. Detta innebär en förbättring av 

likvärdigheten med drygt 30 procent jämfört med dagens betygssystem.212 I 

engelska är förbättringen 30 procent men lägre i svenska där den är 19 procent. 

Den relativt lägre förbättringen i svenska beror i huvudsak på svenskprovets lägre 

reliabilitet. 

Det är intressant att notera att trots att simuleringsmodellen har byggt in en viss 

grad av olikvärdig betygsättning mellan klasser inom skolor genererar MMOD med 

moderering på skolnivå ett marginellt bättre utfall än MMOD med moderering på 

klassnivå (6,38 respektive 6,44 med 2 decimalers noggrannhet). Hur kan detta 

förstås? Förklaringen ligger i att när elevernas betyg modereras mot klassens 

 
211 Modellen är kalibrerad så att korrelationen mellan betyg och provbetyg motsvarar genomsnittet för den årsvisa 

faktiska bivariata korrelationen mellan provbetyg och slutbetyg för åren 2013–2019. 
212 (1 − -6,4/9,2) = 0,304 = 30,4 procent. 
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genomsnitt i stället för skolans ökar osäkerheten i den skattningen. Skolans 

genomsnittliga resultat på slutprovet är en mer reliabel skattning av skolans 

genomsnittliga sanna kunskap än vad motsvarande skattning på klassnivå är. Så 

trots att modereringen på skolnivå (så som den modelleras i denna simulering) 

inte hanterar olikvärdighet mellan klasser så kompenseras detta av den högre 

reliabiliteten av gruppens genomsnittliga sanna kunskap när den görs på skol- i 

stället för på klassnivå. Dessutom innebär sammanvägningen till en 

intagningspoäng att en del av orättvisorna mellan klasser suddas ut eftersom 

slutprovet mäter elevernas sanna kunskap utan bias.213 

Indikator 1: GAP på skol- och klassnivå 

I diagram 7–9 redovisas motsvarande GAP-indikator som i diagramdiagram 4–6 

men nu utifrån skolornas percentilranking i stället för elevernas 

percentilranking.214 

Jämfört med GAP-indikatorn på elevnivå så sticker M0 ut betydligt mer när 

skolors ranking enligt betygen jämförs med motsvarande ranking enligt skolornas 

sanna kunskapsnivå. I matematik (diagram 7) är den genomsnittliga avvikelsen i 

skolranking för dagens betygssystem M0 nästan 14 percentilenheter. Detta innebär 

att dagens betygssystem, enligt simuleringsmodellen, leder till att skolorna i 

genomsnitt får en ranking som avviker med 14 percentilenheter jämfört med den 

ranking de skulle ha fått om de betygsatts helt rättvist (dvs efter skolans 

genomsnittliga sanna kunskap). Observera att detta är den genomsnittliga 

avvikelsen, min- och maxavvikelsen ligger i genomsnitt på −58 respektive +58 

percentilenheter i matematik enligt simuleringsmodellen. Detta resultat är väntat 

eftersom de ingångsparametrar som används är kalibrerade för att återskapa de 

skillnader som faktiskt råder i dagens betygssystem 215 

 

 
213 Modellen är konstruerad så att ingen bias finns i den centrala bedömningen av slutprovet. Vi bortser här ifrån 

eventuella fördelningseffekter. 
214 I diagram 6–8 redovisas MEX och MNORD endast för 1–100-skala och för MSD respektive MMOD endast med 

styrning/moderering på skolnivå. För skolnivån är skillnaden mellan kontinuerlig och diskret skala ganska marginell 

eftersom värdena är skolgenomsnitt, det vill säga informationsförlusten är liten om man jämför en skolas genomsnitt 

beräknat på elevers resultat utifrån en diskret 1–6-skala jämfört med om den beräknas på en kontinuerlig 1–100-skala. 

Detta är dock inte fallet för elevnivån, vilket visades tydligt i diagram 3–5. 
215 Dessa resultat kan jämföras med empiriska resultat som visar att skolrankingen enligt de faktiska betygen kan avvika 
minst lika mycket jämfört med motsvarande skolranking enligt skolans faktiska genomsnittliga provbetyg (se kapitel 1 

och Skolverket 2020a). I analysen av faktiska /empiriska data antas att skolans genomsnittliga provbetyg är en god 

skattning av skolans genomsnittliga sanna kunskapsnivå. 
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Diagram 7. Genomsnittlig avvikelse i percentilranking (GAP) på skolnivå, matematik. 

Simulerade data. * 

 
*Med percentilranking på skolnivå menas att skolorna har rangordnats efter skolans genomsnittliga betygsmått 

respektive efter skolans genomsnittliga sanna kunskap, varpå en differens/avvikelse mellan de två skolrankingarna 

har beräknats, till exempel [diff_rank_M0RB_skola]. Därefter har standardavvikelsen i detta differensmått beräknats 

baserat på samtliga skolor. Denna standardavvikelse utgör GAP på skolnivå. 

Den nordiska modellen MNORD uppvisar också en relativt stor avvikelse, knappt 

10 percentilenheter i matematik. Detta beror på att den består av en 

sammanvägning av ett lokalt lärarsatt betyg som inte har modererats/justerats och 

resultatet på slutprovet. För samtliga ämnen är sammanvägningsvikten mer än 50 

procent för det lokala betyget, vilket innebär att detta får ett förhållandevis stort 

genomslag på skolornas genomsnittliga intagningspoäng/meritvärde. 

Övriga tre modeller (MEX, MSD respektive MMOD) ger betydligt bättre utfall. MEX 

och MMOD ger identiska resultat, med en genomsnittlig avvikelse på 3,8 

percentilenheter, vilket utgör endast 27 procent av motsvarande avvikelse enligt 

M0 i matematik, vilket kan tolkas som en förbättring med 73 procent. 

Förbättringen är nästan lika stor i engelska men mindre i svenska (55 procents 

förbättring). 

Att MEX och MMOD ger identiska resultat när det gäller GAP på skolnivå beror på 

att det är just skolans genomsnittliga resultat på slutprovet som de modererade 

betygen normeras mot. De är därför lika per definition för samtliga ämnen. Men 

varför blir inte också GAP-värdet identiskt även för MSD som också styr mot 

skolans genomsnittliga resultat? Förklaringen är att eftersom modell MSD styr 

lärarna i deras betygsättning av betygen på A–F-skalan (6 steg) och utifrån 

genomsnittliga provbetyg på samma trubbiga skala, uppstår en viss diskrepans. 

MEX respektive MMOD utnyttjar mer av informationen från slutprovet (1–100-

skala). 
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Diagram 8. Genomsnittlig avvikelse i percentilranking (GAP) på skolnivå, svenska. 

Simulerade data.* 

 
* Med percentilranking på skolnivå menas att skolorna har rangordnats efter skolans genomsnittliga betygsmått 

respektive efter skolans genomsnittliga sanna kunskap, varpå en differens/avvikelse mellan de två skolrankingarna 

har beräknats, till exempel [diff_rank_M0RB_skola]. Därefter har standardavvikelsen i detta differensmått beräknats 

baserat på samtliga skolor. Denna standardavvikelse utgör GAP på skolnivå. 
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Diagram 9. Genomsnittlig avvikelse i percentilranking (GAP) på skolnivå, engelska. 

Simulerade data. * 

 
* Med percentilranking på skolnivå menas att skolorna har rangordnats efter skolans genomsnittliga betygsmått 

respektive efter skolans genomsnittliga sanna kunskap, varpå en differens/avvikelse mellan de två skolrankingarna 

har beräknats, till exempel [diff_rank_M0RB_skola]. Därefter har standardavvikelsen i detta differensmått beräknats 

baserat på samtliga skolor. Denna standardavvikelse utgör GAP på skolnivå. 

I diagramdiagram 10–12 redovisas motsvarande GAP-indikator utifrån klassernas 

percentilranking. 

 

10,3

3,1

4,2

7,4

3,1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Dagens betygssystem M0 Examensprov MEX (1-
100)

Direkt styrning av
betygssättning MSD

(skolnivå)

Nordisk MNORD (1-100) Moderering MMOD
(skolnivå)

P
er

ce
n

ti
le

n
h

et
er



 

87 LIKVÄRDIGA BETYG OCH MERITVÄRDEN 

Diagram 10. Genomsnittlig avvikelse i percentilranking (GAP) på klassnivå, matematik. 

Simulerade data. 

 

Diagram 11. Genomsnittlig avvikelse i percentilranking (GAP) på klassnivå, svenska. 

Simulerade data. 
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Diagram 12. Genomsnittlig avvikelse i percentilranking (GAP) på klassnivå, engelska. 

Simulerade data.  

 

 

Mönstret är det samma för klassnivån som för skolnivån. M0 uppvisar det sämsta 

utfallet med störst genomsnittlig avvikelse i klassranking enligt betyget jämfört 

med en klassranking enligt sann kunskap, nästan 15 percentilenheter i matematik 

(diagram 9). Näst störst avvikelse uppvisar den nordiska modellen MNORD, 10,6 

percentilenheter i matematik. 

Övriga tre modeller (MEX, MSD, respektive MMOD) ger betydligt bättre utfall. MEX 

och MMOD ger precis som för skolnivån identiska resultat medan MSD uppvisar 

något högre genomsnittlig avvikelse i klassranking. 

En jämförelse av skol- och klassnivån för samma betygsmodell indikerar att det är 

svårare att uppnå likvärdighet på klassnivå jämfört med skolnivå. Även för 

modell MSD och MMOD, som i figurerna för klassnivå bygger på att också 

styrningen/modereringen sker på klassnivå, uppvisar en större avvikelse på 

klassnivå. Orsaken är att när styrningen/modereringen av betyg sker mot klassens 

genomsnitt minskar reliabiliteten i gruppgenomsnittet. Detta innebär att vid 

försök att mäta en klass genomsnittliga sanna kunskap utifrån klassens 

genomsnittliga resultat på slutprovet, kommer detta mått i genomsnitt att avvika 

mer från klassens sanna genomsnittliga kunskap jämfört med motsvarande mått 

på skolnivå, eftersom en enskild klass generellt består av färre elever än hela 

skolan. Detta resultat talar för att skolnivån är en bättre nivå att normera mot 

jämfört med klassnivån, trots att modellen innehåller olikvärdig betygssättning på 

klassnivå som inte hanteras när normeringen sker på skolnivå. Vinsten i precision 

11,9

4,8

6,4

8,6

4,8

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Dagens betygssystem M0 Examensprov MEX (1-
100)

Direkt Styrning av
betygssättning MSD

(klassnivå)

Nordisk MNORD (1-100) Moderering MMOD
(klassnivå)

P
er

ce
n

ti
le

n
h

et
er



 

89 LIKVÄRDIGA BETYG OCH MERITVÄRDEN 

verkar således överstiga förlusten av att inte hantera skillnader i betygssättning 

mellan klasser.216 

En ytterligare observation är att den genomsnittliga avvikelsen i percentilranking 

(GAP) på klassnivå är högst i svenska och lägst i engelska. Detta beror på att 

engelskaprovet uppvisar en högre reliabilitet jämfört med svenska och 

matematikproven och detta empiriskt fastslagna resultat är inbyggt via 

ingångsparametrarna i modellen. I praktiken innebär det att när klassens 

genomsnittliga sanna kunskap skattas med resultatet på slutprovet/nationella 

provet sker det med större säkerhet i engelska jämfört med svenska och 

matematik. I svenska uppvisar provet sämst reliabilitet och detta slår igenom i 

GAP-indikatorn genom att klassrankingen enligt de olika betygsmodellerna i 

genomsnitt avviker mer från den sanna klassrankingen i svenska jämfört med 

engelska och matematik. 

Vinnare och förlorare 

I föregående avsnitt redovisades GAP-indikatorn för hela årskullen och visade 

därmed vilken modell som totalt sett ger de mest likvärdiga 

betygen/intagningspoängen. Enligt den analysen visade modereringsmodellen 

MMOD den bästa överensstämmelsen med elevers sanna kunskap. Att en 

betygsmodell uppvisar den lägsta genomsnittliga avvikelsen totalt sett innebär 

däremot inte nödvändigtvis att samma betygsmodell leder till det mest likvärdiga 

utfallet i olika segment av kunskapsfördelningen eller för enskilda elevgrupper 

med speciella egenskaper eller för elever som går på speciella skolor. 

Systematisk bias och GAP för olika delar av 

kunskapsfördelningen 

I diagram 12–14 undersöks hur likvärdiga olika betygsmodeller är för olika delar 

av kunskapsfördelningen. När hela populationen analyseras som en enda grupp, 

så som gjordes med GAP-måttet i föregående avsnitt, är det inte meningsfullt att 

analysera eventuell bias, det vill säga den genomsnittliga avvikelsen i ranking 

eftersom den alltid kommer att vara noll i genomsnitt på grund av att vi använder 

rankingmått. Men när elevpopulationen delas upp efter olika nivåer av sann 

kunskap är detta inte nödvändigtvis fallet. Därför är det nu relevant att även 

undersöka den systematiska avvikelsen eller bias per undergrupp. Den 

systematiska avvikelsen eller biasen beräknas som genomsnittet i variabeln 

[diff_rank_betyg_RB] för respektive elevgrupp. En systematisk avvikelse åt det 

en eller det andra hållet indikerar då en systematisk bias för den elevgruppen, det 

vill säga att den gynnas eller missgynnas relativt övriga elever i årskullen. 

 
216 Olikvärdig betygssättning mellan klasser inom skolor har dock goda förutsättningar att kunna förbättras utan 

normering då normering mot skolnivån kommer att öka incitamenten att få till likvärdig betygssättning mellan klasser 

på den egna skolan. Se även kapitel 7 och 8 samt bilaga 4. 
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Eleverna är uppdelade efter deras sanna kunskap RB, uppdelad i 6 kategorier 

enligt samma princip som A–F-betygen enligt M0 togs fram.217 

I diagram 13 visas systematisk bias för olika elevgrupper, vilken beräknas som 

genomsnittet av alla elevers individuella skillnad i percentilranking mellan 

betygsmåttet och percentilranking enligt sann kunskap, [diff_rank_betyg_RB]. 

Diagram 13. Systematisk bias efter sann kunskap i steg (RB_kat) och för respektive 

betygsmodell, matematik. * 

 
*Det systematiska biasmåttet är beräknat som medelvärdet av elevernas individuella avvikelse mellan det erhållna 

betygsmåttet och deras sanna kunskap på en kontinuerlig skala, men sedan redovisat efter varje kategori av sann 

kunskap på en diskret skala 1–6 som här benämns F–A så att elever med F har den lägsta sanna kunskapen och 

elever med A den högsta sanna kunskapen. 

När det gäller systematisk bias framträder ett mönster där samtliga 

betygsmodeller uppvisar en positiv bias för lågpresterande elever (elever med 

låga nivåer av sann kunskap) och en negativ bias för högpresterande elever 

(elever med höga nivåer av sann kunskap). Detta innebär att lågpresterande elever 

i genomsnitt, utifrån sitt betyg/intagningspoäng, får en percentilranking som är 

något bättre än vad de skulle ha fått baserat på deras sanna kunskap medan det 

omvända råder för högpresterande elever. Störst systematisk bias uppvisar M0, 

dagens betygssystem och minst systematisk bias uppvisar MMOD 

(modereringsmodellen). För elevkategori D, det vill säga elever nära mitten av 

kunskapsfördelningen för matematikämnet uppvisar samtliga betygsmodeller i 

stort sett noll bias.218 En trolig orsak till detta tydliga generella mönster är golv- 

och takeffekter. Att M0 uppvisar störst och MMOD minst systematisk bias beror 

sannolikt på förekomsten av relativ betygsättning i dagens system, något som till 

stora delar elimineras med modereringsmodellen. 

 
217 Observera att denna uppdelning på A-F inte exakt motsvarar den målrelaterade betygsskalan A-F. Skalan här kan 
dock ses som en grov approximation. 
218 Eftersom det är matematikämnet som analyseras är genomsnittet ganska lågt, knappt 3, det vill säga inte perfekt 

centrerat på 1–6-skalan. 
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Diagram 14. Genomsnittlig avvikelse (GAP) efter sann kunskap i steg (RB_kat) och för 

respektive betygsmodell, matematik. 

 

 

När det gäller den genomsnittliga avvikelsen GAP (diagram 14, det vill säga 

samma mått som redovisades i föregående avsnitt men nu med eleverna uppdelat 

på varje betygssteg efter sann kunskap RB) är mönstret nu det omvända (jämfört 

med diagram 13), på så sätt att den genomsnittliga avvikelsen är som störst i 

mitten av kunskapsfördelningen och minst ute i svansarna av fördelningen. Allra 

minst är den för de allra mest högpresterande eleverna (kategori A-elever). Det 

beror sannolikt på att elever med betyg A ligger längre från medelvärdet än elever 

med betyget F. Här uppvisar examensprovsmodellen, MEX, den största 

genomsnittliga avvikelsen medan MMOD uppvisar lägst GAP för samtliga 

betygssteg. Detta förklaras på samma sätt som för hela populationen med att det 

finns en stor osäkerhet i att använda resultatet från ett enda prov för att skatta en 

elevs sanna kunskap, vilket är vad som sker med en examensprovsmodell. 

Slutsatsen från denna analys är att även när eleverna delas upp efter olika 

betygssteg i kunskapsfördelningen (baserat på den sanna kunskapen RB), 

uppvisar modellen med moderering (MMOD) genomgående bäst utfall, såväl 

baserat på systematisk bias som genomsnittlig avvikelse, för varje enskild 

elevgrupp. Mönstret är således det samma som när hela årskullen/populationen 

analyseras som en enda grupp. Sammanfattningsvis innebär detta att den bästa 

modellen utifrån denna analys inte beror på vilken elevgrupp som fokuseras. Det 

bedöms som ett bra resultat när beslutsfattare i ett senare skede ska fatta beslut 

om vilken modell som ska väljas. 
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Regressionsanalys av relativt högpresterande elever och 

skolors prestationsnivå 

Här studeras specifikt dels elever som har högst betyg på skolan men som inte 

avviker extremt från skolans genomsnittliga kunskapsnivå 

[LB_max_elev_typisk], dels elever som har högst betyg på skolan och som 

dessutom avviker extremt mycket från skolans/klassens genomsnittliga 

kunskapsnivå [LB_max_elev_unik]. Den första elevgruppen utgör ungefär 9 

procent av elevkohorten och den andra gruppen ungefär 1,5 procent. Båda dessa 

elevgrupper analyseras utifrån två dummyvariabler som inte överlappar. 

Observera att kategoriseringen ”högst betyg på skolan” är baserad på det 

lärarsatta betyget utan hänsyn till resultat från slutprov eller nationellt prov. 

Avståndet till skolans genomsnitt är dock baserat på elevernas sanna kunskap 

[RB]. Vidare analyseras hur elevers betyg påverkas av skolans genomsnittliga 

prestationsnivå. Här definieras ingen specifik gräns för att kategorisera 

högpresterande skolor utan skolans genomsnittliga kunskapsnivå används som en 

kontinuerlig variabel. 

Analysen utförs med linjär regressionsmodell på elevnivå där utfallsvariabeln är 

elevens avvikelse i percentilranking mellan betyget och dennes sanna kunskap 

[diff_rank_betygsmått_RB], det vill säga samma variabel som ligger till grund för 

analyserna i tidigare avsnitt. Samtliga tre förklarande variabler ingår i samma 

regressionsmodell.219 Separata regressioner skattas för varje betygsmodell 

(eftersom utfallsmåttet är unikt för respektive betygsmodell) och för respektive 

årskull men där de redovisade resultaten är ett genomsnitt av de 7 årskullarna 

(enligt samma princip som i tidigare avsnitt). 

I diagram 15 redovisas resultaten för typiska elever med max-betyg på skolan 

(men som inte avviker extremt mycket från skolans genomsnittliga sanna 

kunskapsnivå). 

 

 
219 De tre förklarande variablerna är [LB_max_elev_normal], [LB_max_elev_unik] och skolans genomsnittliga 

prestationsnivå. 
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Diagram 15. Systematiska (ej standardiserade) effekter på typiska elever med max-betyg 

på skolan. Uttryckt som elevgruppens avvikelse mellan percentilranking i betyg och 

percentilranking i sann kunskap.* 

 
*Typiska elever med max-betyg på skolan definieras som att de har högst betyg på skolan (ingen annan elev har 

högre betyg) samt att deras sanna kunskap RB inte är mer än 30 poäng högre än skolans genomsnittliga sanna 

kunskapsnivå (på en årsvis standardiserad 1–100-skala med medelvärde 50 och standardavvikelse 15). 

Diagram 15 visar hur så kallade typiska elever med max-betyg på skolan påverkas 

i betygsättningen beroende på vilken betygsmodell som används. Effekterna är 

direkt tolkningsbara (icke standardiserade dummyeffekter) och anges i 

percentilenheter på samma sätt som i föregående avsnitt. Utifrån ämnet matematik 

som exempel visar diagram 15 att med dagens betygssystem M0 gynnas typiska 

elever med max-betyg på skolan systematiskt på så sätt att de i genomsnitt 

erhåller en percentilranking som är 1,7 percentilenheter högre än vad som 

motsvarar deras motsvarande percentilranking i sann kunskap (RB). Med 

examensprovsmodellen MEX missgynnas i stället samma elevgrupp med 1,6 

percentilenheter. Med betygsmodell MSD existerar i praktiken ingen systematisk 

effekt i betygsättningen i något ämne. Den nordiska modellen MNORD visar på en 

positiv systematisk bias på 1,8 percentilenheter. Med modereringsmodellen MMOD 

gynnas elevgruppen med i genomsnitt 1,2 percentilenheter. Sammanfattningsvis 

visar analysen att endast betygsmodell MSD är ren från systematiska effekter på 

denna elevgrupp. MEX uppvisar största systematiska effekterna (negativa) medan 

övriga modeller är ganska jämförbara och visar alla på positiva systematiska 

effekter i ungefär samma storleksordning. Effekterna är förutom för M0 störst i 

svenskämnet. 

 

1,7

-1,6

-0,1

1,8

1,21,3

-4,3

0,1

2,7
2,4

1,1

-2,0

-0,5

1,6

1,1

-6,0

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Dagens betygssystem: M0 Examensprov: MEX Direkt styrning: MSD Nordisk: MNORD Moderering: MMOD

P
er

ce
n

ti
le

n
h

et
er

Matematik Svenska Engelska



 

94 LIKVÄRDIGA BETYG OCH MERITVÄRDEN 

Diagram 16. Systematiska (ej standardiserade) effekter på ”unika” elever med max-betyg 

på skolan. Uttryckt som elevgruppens genomsnittliga avvikelse mellan percentilranking i 

betyg och percentilranking i sann kunskap.* 

 
*Unika elever med max-betyg på skolan definieras som att de har högst betyg på skolan (ingen annan elev har högre 

betyg) samt att deras sanna kunskap RB är mer än 30 poäng högre än skolans genomsnittliga sanna kunskapsnivå 

(på en årsvis standardiserad 1–100-skala med medelvärde 50 och standardavvikelse 15). 

I diagram 16 redovisas motsvarande analys för så kallade unika elever med max-

betyg på skolan, det vill säga elever som är extremt högpresterande jämfört med 

skolans genomsnittsnivå. Samtliga betygsmodeller uppvisar systematiska negativa 

effekter men i varierande omfattning. Engelskämnet sticker ut men ger också en 

ledtråd till varför samtliga modeller uppvisar dessa negativa systematiska 

effekter. För såväl M0 som MSD är effekten i absoluta mått större än 7 

percentilenheter, vilket innebär att den genomsnittliga eleven i denna elevgrupp 

får en betygsranking som understiger den ranking som eleverna skulle fått om de 

rankats efter sin sanna kunskap med 7 percentilenheter. 

Att M0 och MSD klarar sig så pass mycket sämre i engelska beror dels på att båda 

betygsmodellerna genererar diskreta betyg på A–F-skalan, dels att i just engelska 

slår många elever i taket. Eftersom populationsmedelvärdet för elevers sanna 

kunskap ligger så högt i engelska (vilket är baserat på faktiska data och 

återspeglas i simuleringsmodellen) kommer dessa unika elever ofta att ha en sann 

kunskap som ligger betydligt över gränsen för att få A i betyg. Den sanna 

kunskapsrankingen däremot bygger på en kontinuerlig variabel som 

transformerats till en 1–100-skala med medelvärde 50 och standardavvikelse 15, 

vilket innebär att endast en mycket liten andel elever slår i taket. Därmed kommer 

deras percentilranking att skilja sig så pass mycket. Med modell MEX, MNORD och 

MMOD däremot mäts slutprovet också på den mer nyanserade 1–100-skalan och i 

MEX baseras betyget helt på resultatet från slutprovet medan det för MNORD och 

MMOD viktas in med mellan 30 och 45 procent beroende på ämne. Detta leder till 

att färre elever slår i taket och den negativa systematiska effekten blir avsevärt 

mindre. MNORD uppvisar minst systematiska effekter på denna elevgrupp medan 

dagens betygsystem M0 och styrningsmodellen MSD ger de sämsta utfallen. 
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Diagram 17. Systematiska effekter av skolans genomsnittliga kunskapsnivå på elevers 

genomsnittliga avvikelse mellan percentilranking i betyg och percentilranking i sann 

kunskap, uttryckt som standardiserade effektstorlekar. *  

 
*Den standardiserade effektstorleken anger hur många standardavvikelser som [diff_rank_betyg_RB] ökar med när 

skolans genomsnittliga sanna kunskap ökar med en standardavvikelse. Effekten i denna figur är ej jämförbar med 

effekterna i figur 7 och 8 som inte är standardiserade. 

I diagram 17 redovisas effekten av skolans genomsnittliga sanna kunskapsnivå på 

elevens individuella betygsranking i förhållande till motsvarande ranking i sann 

kunskap. Här är effekten redovisad som standardiserad effektstorlek och blir 

därför svårare att tolka och framför allt ej jämförbar med effekterna i diagram 15 

och 16, som inte är standardiserade eftersom de baserades på dummyvariabler. 

Samtliga betygsmodeller uppvisar till någon grad en systematisk negativ effekt av 

att gå på en skola som är relativt högpresterande jämfört med att gå på en skola 

som är relativt mindre högpresterande. För matematik och nuvarande 

betygssystem är effekten hela -0,25, vilket reflekterar den relativa 

betygsättningseffekt som är särskilt stor i matematikämnet på grundskolan 

(baserat på faktiska data och som återspeglas i simuleringsmodellen). Ingen av 

modellerna lyckas helt komma till rätta med denna systematiska effekt, inte ens 

examensprovsmodellen som man kan tycka borde ge en väntevärdesriktig 

skattning av skolans sanna kunskapsnivå. Förklaringen är att det förekommer så 

kallade fördelningseffekter.220 Slutsatsen är att MEX och MMOD uppvisar mindre 

systematiska effekter än M0, MSD och MNORD. 

Avslutningsvis ska sägas att denna analys inte på något sätt är heltäckande vad 

gäller systematiska effekter på enskilda elevgrupper. Analysen har avgränsats till 

de elevgrupper som bedömts vara potentiellt särskilt sårbara. Till exempel har inte 

lågpresterande elever (relativt skolan) analyserats med motiveringen att deras 

betygsättning (när det gäller ranking) kanske inte är lika avgörande som för 

extremt högpresterande elever, men denna motivering kan naturligtvis diskuteras. 

 
220 Fördelningseffekter innebär att om vi jämför två olika skolpopulationer där den ena skolpopulationen har en högre 

genomsnittlig sann kunskap än den andra så kommer den genomsnittliga sanna kunskapsnivån alltid att vara högre för 

skolorna med det högre populationsmedelvärdet, även om vi kontrollerar för deras resultat på slutprovet. Det vill säga: 
Givet att vi endast jämför skolor som presterat exakt lika bra på slutprovet kommer skolor som tillhör den högre 

presterande skolpopulationen i genomsnitt ändå att uppvisa en högre genomsnittlig sann kunskap. Se Skolverket 

(2019a). 
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Ett undantag är däremot tilldelningen av betyget F som sätter stopp för elever att 

komma in på många gymnasieprogram, vilket innebär att betygsättningen för 

dessa elever är extremt viktig. I detta avsnitt har inte elever med F i betyg enligt 

dagens betygssystem analyserats. I stället har elever med F enligt det perfekt 

rättvisa betyget RB analyserats. Dessa grupper överlappar dock i stor grad. 

Analysen av denna mest lågpresterande elevgrupp visar att de i genomsnitt 

snarare gynnas än missgynnas (positiv bias, diagram 13), och detta gäller för 

samtliga betygsmodeller. Dessutom var avvikelsen i genomsnitt mindre i ranking 

jämfört med deras sanna kunskap (diagram 14). Tolkningen är att denna 

elevgrupp i genomsnitt i alla fall inte missgynnas mer än övriga elever, men det är 

inte samma sak som att alla som får F enligt dagens betygssystem har bedömts 

efter samma måttstock. Att analysera själva behörighetsgränsen går inte att göra 

inom ramen för denna datasimulering. I bilaga 6 utreds ett alternativ på hur 

behörighetsgränsen kan göras mer likvärdig inom ramen för 

modereringsmodellen. 

Hur påverkar provens stabilitet likvärdigheten i de 

olika betygsmodellerna? 

Det är ett välkänt faktum att svårighetsgraden på de nationella proven kan variera 

över tid. I diagram 18 visas hur stor spridningen i det nationella medelvärdet för 

provbetyget i respektive ämne varierar över tidsperioden 2013–2019. 

Diagram 18. Provbetyg i matematik, svenska och engelska, 2013-2019, riksgenomsnitt (1-

6 skala). Faktiska data. * 

 
*Standardavvikelsen i de årliga riksgenomsnitten är 0,16, 0,07 och 0,06 för matematik, svenska respektive engelska. 

Speciellt i matematik syns en fluktuation i nationellt medelvärde som knappast 

kan hänföras till variation i årskullarnas faktiska kunskaper. 
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Generell påverkan av provens stabilitet 

De olika betygsmodellerna kan påverkas olika av att provens svårighetsgrad 

varierar över tid. I ett målrelaterat betygssystem där lärarna förväntas använda de 

nationella proven som ett stöd i betygsättningen kan ett ovanligt svårt nationellt 

prov leda till att vissa elever kanske får ett lägre betyg än vad de annars skulle fått 

om provet varit lite lättare. 

I den generella simuleringsmodell som används för de kvantitativa analyserna i 

denna rapport finns en slumpterm för provens stabilitet och som kalibrerats att 

efterlikna den faktiska variationen i provens riksgenomsnitt mellan olika år. I 

tidigare avsnitt har emellertid analyserna genomförts separat för varje årskull och 

sedan har ett genomsnittsvärde beräknats utifrån de sju åren. Eftersom skillnader i 

percentilranking mellan betyg och sann kunskap då analyserats för ett enskilt år i 

taget, kommer ett prov som är ovanligt lätt eller svårt inte att påverka 

percentilrankingen för ett givet år då provets svårighetsgrad påverkar alla inom 

samma årskull lika mycket. Problem uppstår däremot om elever från olika 

årskullar konkurrerar om intagning till högre utbildningsnivå, något som framför 

allt gäller vad gäller konkurrens om högskoleplatser men antagligen i mycket 

begränsad grad vad gäller intagning till gymnasieskolan. 

För att kunna analysera hur stabiliteten i de nationella proven eventuellt påverkar 

likvärdigheten i de olika betygsmodellerna när det antas råda viss konkurrens 

mellan olika årskullar måste analysen utvidgas. I stället för att analysera varje 

årskull separat analyseras tre intilliggande årskullar tillsammans, det vill säga att 

eleverna rangordnas efter såväl betyg som sann kunskap för ett så kallat 

årkullsfönster i taget och där varje fönster består av 3 intilliggande årskullar. 

Utifrån sju årskullar (2013–2019) skapas fem fönster: 2013–2015, 2014–2016, 

2015–2017, 2016–2018 respektive 2017–2019. Således ingår en årskull i flera 

fönster. I övrigt genomförs analysen på samma sätt som tidigare med skillnaden 

att här har endast en analys för matematik genomförts och endast GAP (den 

genomsnittliga avvikelsen i percentilranking jämfört med sann kunskap) för 

elevnivån tagits fram som det mest centrala måttet. I diagram 19 visas GAP för 

varje årskullsfönster där ett högre värde innebär en sämre likvärdighet i 

betygsättning. 
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Diagram 19. GAP för respektive årskullsfönster (3 år), matematik, simulerad data. * 

  
*Eftersom grafen är baserad på simulerade data där provstabiliteten är en slumpterm stämmer inte provets 

svårighetsgrad nödvändigtvis överens mellan faktiska och simulerade data. I denna simulering blev provet 2017 

ovanligt lätt relativt övriga år. 

Den övergripande bilden av vilka betygsmodeller som fungerar bäst respektive 

sämst ändras inte på något avgörande sätt av att inkludera provens stabilitet i 

analysen. Observera att de GAP-värden som redovisas i diagram 18 även fångar 

upp alla övriga former av olikvärdighet i betygsättningen som är inbyggda i 

simuleringsmodellen, inte bara effekter av provstabiliteten.221 

Examensprovsmodellerna uppvisar sämst utfall med höga genomsnittliga 

avvikelser och modereringsmodellen uppvisar det bästa utfallet med de lägsta 

genomsnittliga avvikelserna. Detta ger i princip samma information som i 

diagram 3a. Men det som är intressant i denna figur är hur stabila dessa mått är 

över tid, det vill säga mellan olika fönster. Examensprovsmodellen MEX med 

målrelaterade betyg/provbetyg och modell MSD som direkt styr betygsättningen 

(också via målrelaterade provbetyg), påverkas båda tydligt av vilket 

årskullsfönster som analyseras. Denna variation är betydligt större än vad som 

kan hänföras till den naturliga slumpvariation som finns i data och beror i stället 

på att provets svårighetsgrad varierar över tid. Speciellt blev 2017 års prov 

ovanligt lätt i denna simulering och det påverkar tydligt likvärdigheten negativt i 

de årskullsfönster där 2017-årskullen ingår, framför allt 2015–2017 och 2016–

2018. 

Observera att övriga modeller är mer eller mindre opåverkade av provens 

skiftande svårighetsgrad. Detta har delvis olika förklaringar. När det gäller den 

standardiserade examensprovsmodellen, den standardiserade nordiska modellen 

och modereringsmodellen, bygger samtliga på att det nationella slutprovet är 

årsvis standardiserat, vilket innebär att oavsett hur lätt eller svårt provet är i rena 

provpoäng så standardiseras skalan till medelvärde 50 och standardavvikelse 15. 

 
221 Till skillnad från tidigare stapeldiagram som visade det genomsnittligt GAP-värde för de 7 åren, visas i figur 11 

GAP-värde för varje enskilt fönster, vilket då synliggör hur GAP-värdet för en given modell fluktuerar som en effekt av 

den slumpmässiga förändringen i provens svårighetsgrad. 
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Därmed elimineras all påverkan av om provet skulle vara ovanligt lätt eller 

ovanligt svårt. När det gäller dagens betygssystem M0 syns endast en svag 

fluktuation trots att den bygger på målrelaterade betyg. Förklaringen är att lärarna 

i genomsnitt endast ger det nationella provet 30 procents vikt vid sammanvägning 

till ett slutbetyg så som betygsmodellen är uppbyggd i denna simulering. Därmed 

får ett svårt eller lätt nationellt prov begränsad påverkan på elevens 

slutbetyg.222Även den nordiska modellen som bygger på målrelaterade provbetyg 

från slutprovet uppvisar inte heller någon större fluktuation mellan olika fönster, 

vilket beror på att för matematik är vikten för elevens individuella resultat 

(provbetyg) på slutprovet satt till 0,40 eller 40 procent, vilket dämpar effekten av 

instabila slutprov.223 

Dessa resultat är mycket viktiga eftersom de pekar på ett fundamentalt problem 

med en modell som ska styra skolors betygsättning efter resultatet på ett nationellt 

prov då de nationella provresultaten mäts och återförs på en målrelaterad skala 

(MSD). Observera att med det gamla relativa betygssystemet användes en i princip 

identisk modell vad gäller styrningen av skolornas genomsnittliga betyg som MSD. 

Den avgörande skillnaden var att betygsgränserna sattes relativt så att en viss 

andel (i riket) fick till exempel betyg 5 varje år. Därmed eliminerades effektivt 

eventuella fluktuationer i provens svårighetsgrad eftersom betygsgränserna 

anpassades utifrån ett urval av elevlösningar så att riksandelarna hölls konstanta. 

Detta förfaringssätt kan i princip likställas med att årsvis standardisera proven 

men det gjordes genom att justera betygsgränserna. De modeller som 

standardiserar slutprovet i denna utvärdering (MEX (stand), MNORD (stand) och 

MMOD) gör det i stället genom att fixera medelvärde och spridning årsvis men ger 

inga betygsgränser.224 

En viktig slutsats är att om MSD ska kunna tillämpas med målrelaterade nationella 

prov krävs att proven är mer eller mindre perfekt stabila. Och för att kunna 

konstruera perfekt stabila prov krävs ankaruppgifter. Men ankaruppgifter kräver i 

sin tur att proven är sekretessbelagda och att upprätthålla provens sekretess när de 

är high stake-prov är svårt, speciellt som det sannolikt kan komma att uppstå en 

marknad för elever som skriver proven ett år att memorera några uppgifter och 

tillsammans med andra elever återskapa hela eller stora delar av provet. Denna 

problematik ska inte underskattas och löses knappast av att proven digitaliseras. 

Vinnare och förlorare mellan årskullar 

I föregående avsnitt kunde det observeras att den övergripande likvärdigheten i 

vissa betygsmodeller blev negativt påverkad av provens instabilitet (högre GAP-

värde). Nu analyseras mer specifikt vem som vinner och förlorar på denna 

 
222 I dagens betygssystem M0 är det också realistiskt att tro att lärarna uppmärksammar ett ovanligt lätt eller svårt 

nationellt prov och väger in det i sin samlade bedömning. Ett sådant karaktärsdrag fångas inte upp i denna 

simuleringsmodell men trots denna brist syns ingen större påverkan på GAP-värdet mellan olika fönster för M0. 
223 Det finns dock fortfarande en variation som överstiger den slumpvariation som är behäftad med osäkerheten i själva 

simuleringen, vilket kommer att synas i regressionsanalysen som redovisas i nästa avsnitt. 
224 Rent tekniskt är det fullt möjligt att skapa standardiserade betygsgränser men det förefaller meningslöst då de inte är 
baserade på en direkt tolkning av kunskapskraven. Om detta görs är det inte längre ett målrelaterat betygssystem, och 

det finns då inte heller anledning att slänga bort information genom att klumpa ihop olika prestationer till ett fåtal 

kategorier (betyg). 
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instabilitet. Analysen genomförs med linjär regression där utfallsvariabeln är 

elevernas avvikelse mellan betygsmåttet och deras sanna kunskap 

[diff_rank_betyg_RB]. De oberoende variablerna är två dummyvariabler som 

representerar två av årskullsfönstrets tre årskullar. Endast resultat från ett 

årskullsfönster, 2016–2018 redovisas här, vilket innebär att dummyvariabeln 

[d_2016] = 1 om eleven tillhör årskull 2016 och dummyvariabeln [d_2018] = 1 

om eleven tillhör årskull 2018. Årskull 2017 är således referensgrupp vilket 

innebär att alla redovisade effekter gäller i jämförelse med årskull 2017.  

Diagram 20. Effektstorlek av provstabilitet på GAP (genomsnittlig avvikelse i 

percentilranking) beroende på årskull i en situation där 3 intilliggande årskullar antas 

konkurrera om plats till högre utbildningsnivå. Här redovisas endast årskullsfönster 2016–

2018 och för ämnet matematik. * 

 

*Resultaten bygger på en regressionsanalys där utfallsvariabeln är elevens avvikelse i percentilranking mellan 

betygsmått och sann kunskap. Effekterna är icke standardiserade effekter då variablerna är dummyvariabler. En 

negativ effekt innebär att elever som tillhör årskullen i genomsnitt får en lägre ranking i betyg än vad de skulle fått 

enligt deras sanna kunskap jämfört med årskullen 2017 som är referensgrupp. Provens relativa svårighetsgrad är -

0,10, +0,29 och -0,04 för 2016, 2017 respektive 2018, där ett positivt värde indikerar ett relativt lättare prov. 

I diagram 20 syns inga signifikanta effekter för den standardiserade 

examensprovsmodellen, den standardiserade nordiska modellen eller 

modereringsmodellen, vilket är helt logiskt då samtliga dessa modeller bygger på 

standardiserade slutprov. Däremot syns tydliga negativa (och statistiskt 

signifikanta) effekter för den målrelaterade examensprovsmodellen, liksom för 

den modell som styr betygsättningen utifrån ett målrelaterat nationellt prov, MSD. 

Årskullen 2016 får i genomsnitt en ranking som är drygt 6 percentilenheter lägre 

än årskullen 2017. För årskullen 2018 är den negativa effekten nästan lika stor, 

drygt 5 percentilenheter. Detta måste anses vara en betydande grad av 

olikvärdighet mellan årskullar. Även för M0, dagens betygssystem och den 

nordiska modellen som bygger på ett målrelaterat slutprov finns signifikanta 

negativa effekter men betydligt mindre, i runda tal mellan 1,5 och 2,5 

percentilenheter 2018. Sammantaget innebär detta att årskullarna 2016 och 2018 

missgynnas jämfört med årskull 2017, inte på grund av att eleverna kan mindre 
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eller att lärarna är mer stränga utan på grund av att provet 2017 var ovanligt lätt 

(enligt simuleringen). 

Ovanstående resultat är ganska extremt eftersom provet 2017 var hela 0,29 

betygssteg lättare än normalt, det vill säga nästan 2 standardavvikelser.225 Men 

även för de andra fönstren uppvisar MSD och den målrelaterade 

examensprovsmodellen signifikanta negativa skillnader mellan olika årskullar i 

respektive fönster, även om effektstorlekarna är mindre. 

Hur mycket ska elevens individuella resultat på 

slutprovet påverka intagningspoängen? 

Den nordiska modellen MNORD respektive modereringsmodellen MMOD är de enda 

modeller som genererar en intagningspoäng som bygger på ett viktat medelvärde 

av betyget / det modererade betygsvärdet och elevens eget individuella resultat på 

det nationella slutprovet. Det är inte självklart hur stor vikt som ska läggas på 

elevens eget individuella resultat och tekniskt är allt mellan 0 och 100 procent 

möjligt. 

Om elevens individuella resultat på slutprovet ges 0 procent vikt (W_NSP = 0,00) 

innebär det att elevens intagningspoäng (IP) är identisk med elevens betyg 

/modererade betygsvärde (MBV). För den nordiska modellen blir ett slutprov i så 

fall helt överflödigt och vi har i praktiken ingen nordisk modell längre. För 

modereringsmodellen blir konsekvensen att det nationella slutprovets enda 

betydelse är att moderera skolornas betygssättning. Detta innebär att elever har 

relativt svaga incitament att prestera väl på provet, även om alla elever på skolan 

gynnas av att alla på skolan presterar bra på provet genom att det påverkar allas 

modererade betygsvärde. 

Om elevens individuella resultat på slutprovet i stället skulle väga 100 procent 

(W_NSP = 1,00) avgörs elevens intagningspoäng (IP) helt och hållet av resultatet 

på slutprovet (SP) och varken betyget eller det modererade betygsvärdet har 

någon som helst betydelse för intagningspoängen. MNORD och MMOD sammanfaller 

i detta fall med den standardiserade examensprovsmodellen MEX. 

Ingen av dessa två extremfall är i praktiken intressanta som seriösa alternativ men 

utgör ändå relevanta referenspunkter i analysen. Den optimala viktningen bör 

rimligen baseras på en avvägning mellan att det ska finnas tillräckligt starka 

incitament för eleven att prestera sitt bästa på provet226 samtidigt som provet inte 

skapar för stor provstress. 

En optimal viktning utifrån dessa ovan nämnda aspekter får anses som svår att 

hitta genom kvantitativa optimeringsmodeller eftersom det är svårt att värdera 

ingångsparametrar som ska reflektera incitament och provstress. Det är inte heller 

 
225 Slumptermen i simuleringsmodellen har medelvärde 0 och standardavvikelse 0,16, vilket motsvarar den faktiska 

variationen i matematikproven. 
226 Detta innebär inte bara att göra sitt bästa under själva provet men att även förbereda sig så bra som möjligt. 
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ambitionen med denna analys. Däremot kan det vara värdefullt att kvantitativt 

analysera vilken viktning som är optimal i ett övergripande systemperspektiv när 

det gäller att maximera likvärdigheten. Detta innebär helt enkelt att som i tidigare 

kapitel använda den mest centrala indikator GAP, den genomsnittliga avvikelsen i 

elevers percentilranking mellan betygsutfall och sann kunskap, och undersöka 

vilken vikt som genererar det minsta värdet på GAP. Detta ger då ytterligare en 

referenspunkt vid en diskussion om vilken vikt som till slut ska anses vara den 

optimala vid en eventuell implementering av modell MNORD eller MMOD. 

I diagram 21–23 redovisas GAP i matematik, svenska respektive engelska för 

olika betygsmodeller och med olika vikt (W_NSP) för hur intagningspoängen 

beräknas i MNORD respektive MMOD. Observera att övriga betygsmodeller inte 

påverkas av vikten men några av dessa redovisas som referens och representeras 

då av horisontella linjer.227 

Diagram 21. GAP för olika betygsmodeller, med olika vikt (W_NSP) för elevens 

individuella resultat på det nationella slutprovet, matematik. Endast MNORD och MMOD 

varierar med W_NSP.  

 

  

 
227 Examensprovsmodellen har till exempel per definition vikten 100 procent men för att underlätta tolkningen av 

figuren har vi låtit GAP för den modellen, liksom övriga modeller, representeras av horisontella linjer. 
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Diagram 22. GAP för olika betygsmodeller, med olika vikt (W_NSP) för elevens 

individuella resultat på det nationella slutprovet, svenska. Endast MNORD och MMOD varierar 

med W_NSP. 

 

Diagram 23. GAP för olika betygsmodeller, med olika vikt (W_NSP) för elevens 

individuella resultat på det nationella slutprovet, engelska. Endast MMOD varierar med 

W_NSP. 
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Samtliga figurer uppvisar samma övergripande mönster. Med diagram 21 

(matematik) som exempel representerar den översta horisontella linjen GAP-

värdet för examensprovsmodellen MEX (med standardiserad skala). Eftersom MEX 

ligger högst vad gäller GAP-värde, ungefär 10 percentilenheter, tolkas den som 

den minst likvärdiga betygsmodellen, vilket stämmer överens med GAP-värdet 

för samma modell i diagram 4.228 Nästa horisontella linje representerar dagens 

betygssystem M0 med ett GAP-värde på drygt 9 percentilenheter. Den lägsta av 

de horisontella linjerna representerar modell MSD med direkt styrning av lärarnas 

betyg och har ett GAP-värde på 8 percentilenheter. Modell MNORD och MMOD 

representeras i diagram 20–22 av approximativt U-formade kurvor, vilket innebär 

att deras GAP-värde varierar beroende på vilken vikt som ges elevens individuella 

resultat på det nationella slutprovet. Om slutprovet inte ges någon vikt vid 

beräkning av elevens intagningspoäng (w_nsp = 0,00), uppvisar MSD ett bättre 

utfall än MMOD i ett likvärdighetsperspektiv. Om i stället vikten av elevens 

individuella resultat på slutprovet ges 100 procent (w_nsp = 1,00), sammanfaller 

GAP-värdet för såväl MNORD som MMOD med examensprovsmodellen MEX vilket 

ger sämsta utfallet av samtliga betygsmodeller som visas i figuren. Men om 

vikten ligger någonstans kring 0,40 kommer GAP-värdet för MMOD att ligga under 

6,5 percentilenheter och vara lägre än motsvarande GAP-värde för övriga 

betygsmodeller. Den optimala vikten för MMOD ligger på 0,40 enligt denna 

simulering, när det gäller matematik.229 För den nordiska modellen MNORD är den 

optimala vikten för matematik i stället 0,50. 

Om den optimala vikten utifrån ett systemperspektiv och för MMOD används för att 

beräkna elevers intagningspoäng i matematik innebär det därmed följande. 

IPelev, matematik = 40 · SPelev, matematik + 60 · MBelev, matematik 

Observera att en sådan optimal viktning inte tagit explicit hänsyn till några 

incitament- eller provstresseffekter. Däremot förefaller den att ligga inom ett 

rimligt intervall även i ett sådant perspektiv, åtminstone utifrån arbetsgruppens 

bedömning och med hänsyn till vilka vikter som används internationellt.230 

Svensk- och engelskämnet (diagram 22 och 23) uppvisar samma principiella 

mönster som matematik men med skillnaden att den optimala vikten skiljer sig 

något. För svenska är den optimala vikten 0,30 respektive 0,35 för MMOD och 

MNORD. För engelska är motsvarande optimala vikter 0,45 respektive 0,50 för 

MMOD och MNORD. 

Analysen visar att den optimala vikten är olika för olika ämnen. Förklaringen är 

att slutproven empiriskt uppvisar olika grad av reliabilitet (här approximativt 

skattad utifrån korrelationen mellan betyg och provbetyg på en diskret 1–6-skala), 

vilket simuleringsmodellen tar hänsyn till. Engelskprovet uppvisar empiriskt 

 
228 I diagram 4 redovisades GAP-värdet i ett stapeldiagram eftersom det för de flesta modeller är oberoende av hur man 

viktar slutprovet. GAP-värdena för MNORD och MMOD i diagram 4 gällde för w_nsp = 0,40 för matematik. 
229 Resultaten för optimal vikt är mycket stabila då GAP bygger på genomsnittet av 7 årskullar som var och en kan ses 

som oberoende simuleringar (men med samma ingångsparametrar). Observera dock att analysen endast undersöker 
vikter med steg på 0,05. Det är möjligt att den optimala vikten ligger någonstans under eller över 0,40 om analysen 

gjordes med mindre steg. 
230 I såväl Hongkong (Kina) som New South Wales (Australien) används genomgående vikten 0,50. 
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högst reliabilitet (0,92) medan svenskaprovet uppvisar lägst reliabilitet (0,87) och 

med matematik någonstans där emellan (0,91). Därmed bör relativt mindre vikt 

läggas vid elevens resultat på slutprovet i svenska jämfört med slutprovet i 

engelska eftersom det är en mindre säker skattning av elevens sanna kunskap. 

Detta är också anledningen till att examensprovsmodellen MEX uppvisar ovanligt 

högt GAP-värde relativt övriga betygsmodeller i just svenskämnet. I engelska och 

matematik är skillnaden betydligt mindre, även om MEX även för dessa ämnen har 

det högsta GAP-värdet. 

Dessa resultat ska inte ses som några slutgiltiga bevis för att just dessa vikter är de 

optimala. Som nämnts ovan ska även andra aspekter som provstress och 

incitament vägas in, men också vilken täckning provet har jämfört med 

kursplanen.231 Vad analysen emellertid visar är att om likvärdigheten ska 

optimeras, är det inte självklart att elevens individuella resultat och modererade 

betygsvärde ska väga lika mycket (50 procent) vid beräkning av 

intagningspoängen.232 Analysen visar dessutom att det kan vara optimalt att 

använda olika vikter beroende på ämnets provegenskaper. I bilaga 1 analyseras 

hur en mer fingradig betygsskala kan påverka såväl den totala likvärdigheten som 

den optimala viktningen. 

Sammanfattning av den kvantitativa modellutvärderingen 

Den kvantitativa utvärderingen av olika betygsmodeller visar följande. 

• Det går att förbättra likvärdigheten i betygsättningen jämfört med det 

betygssystem som råder i dag M0. 

• Examensprovsmodellen MEX, som innebär att en elevs betyg helt och hållet 

avgörs vid ett enda provtillfälle (per ämne), leder till ett sämre 

likvärdighetsutfall än dagens modell M0. 

• Den betygsmodell som uppvisar det bästa likvärdighetsutfallet i den 

kvantitativa utvärderingen är modereringsmodellen MMOD som bygger på ett 

viktat genomsnitt av ett modererat betyg och elevens individuella resultat på 

ett centralt bedömt slutprov. 

• Modereringsmodellen MMOD ger i runda tal en 30-procentig effektförbättring 

av likvärdigheten (i respektive ämne) jämfört med dagens system M0, baserat 

på den GAP-indikator som utgör den centrala utvärderingsindikatorn i denna 

analys. 

• Även den nordiska modellen MNORD och direktstyrningsmodellen MSD ger ett 

bättre likvärdighetsutfall jämfört med dagens modell M0. 

• Samtliga modeller, inklusive dagens modell M0, leder i olika grad till att 

enskilda elevgrupper systematiskt gynnas eller missgynnas. 

 
231 Denna aspekt bör fångas upp av korrelationen mellan betyg och provbetyg men om vi använder ett mer formellt 

reliabilitetsmått (Cronbach Alfa) kan en hög reliabilitet ändå erhållas om provet endast mäter en underdimension av 

ämnet. 
232 Såväl New South Wales som Hongkong använder vikten 50 procent för samtliga ämnen, eventuellt till övervägande 

delen baserat på politiska/ideologiska avvägningar mer än baserat på en optimeringsanalys. Deras prov kan också ha 

andra egenskaper (högre reliabilitet), vilket kan motivera en högre vikt. 
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Modereringsmodellen MMOD uppvisar dock sammantaget minst problem med 

sådana systematiska effekter på enskilda elevgrupper, medan dagens system 

uppvisar relativt stora systematiska effekter för de enskilda elevgrupper som 

analyserats. 

• För betygsmodeller som bygger på målrelaterade nationella prov (provbetyg), 

det vill säga M0, MSD och eventuellt MEX uppstår ytterligare negativa effekter 

på likvärdigheten mellan närliggande årskullar på grund av att provens 

svårighetsgrad tenderar att variera mellan olika år.  

• För den nordiska modellen MNORD och modereringsmodellen MMOD beror 

likvärdighetsutfallet på vilken vikt som används för att väga samman 

betyget/det modererade betygsvärdet med elevens individuella resultat på 

slutprovet. Analysen visar att en optimal vikt för elevens resultat på slutprovet 

ligger någonstans mellan 0,30 och 0,50, beroende på modell och ämne. 
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Kapitel 7: Diskussion och bedömning 

I detta kapitel diskuteras de olika modellerna utifrån ett mer kvalitativt 

perspektiv. En bedömning görs av de olika modellernas konsekvenser för 

provsystem och antagning, konstruktion av nationella prov och undervisningen. 

I detta kapitel diskuteras och jämförs de olika modellernas utfall på betygens 

likvärdighet. De skattade effekterna är dock inte den enda hänsyn som behöver 

tas, utan även modellernas olika konsekvenser för provsystemet, konstruktionen 

av nationella prov, samt konsekvenser för undervisning, styrning, relationen 

elever och lärare samt legitimitet hos en bredare allmänhet är viktiga faktorer som 

spelar in. Detta diskuteras och innebär bedömningar av vilka eventuella 

förändringar i det befintliga prov- och betygssystemet som skulle behöva göras 

för att en viss modell ska kunna tillämpas. I utvärderingen i kapitel 6 avskrevs 

flera betygsmodeller då deras styrning mot en mer likvärdig betygssättning 

bedömts som antingen alltför svaga, att de bygger på orealistiska antaganden eller 

förutsättningar eller att de skulle medföra orimligt höga kostnader.  

Genom att använda en simuleringsansats som på ett så realistiskt sätt som möjligt 

återspeglar faktiska förhållanden i det svenska skolsystemet gav analysen i kapitel 

6 en indikation på hur de mest intressanta och relevanta betygsmodellerna 

fungerar och hur stora skillnaderna mellan olika modeller är. I detta kapitel förs 

en bredare diskussion som delvis går utöver den kvantifierade effekten på 

likvärdigheten. Därför inkluderas fler modeller även om fokus ligger på de som 

gav bäst utfall i kapitel 6. 

Utfall på betygens likvärdighet 

Modeller som bedöms ha för svag positiv effekt jämfört med 

dagens betygssystem 

Modellerna MSL, MEX, MOBU och MSOC kommer inte närmare beröras i 

slutsatserna. Modell MSL bedöms inte som tillräckligt framgångsrik utifrån 

likvärdighetssynpunkt. Den har inte undersökts i simuleringarna, men bedöms ha 

betydligt sämre effekt än modell MSD. Vidare bedömdes även MSL som mindre 

framgångsrik av den forskarreferensgrupp som har deltagit i diskussioner av de 

olika modellerna. Bedömningen grundades dels på den svaga normeringen, dels 

på att modellen uppfattades mer som kontroll i efterhand än stöd för lärarna att 

sätta betyg. Modell MÖ är inte att betrakta som en självständig modell jämfört 

med existerande betygssystem M0. Modell MEX ger mindre rättvisa betyg jämfört 

med dagens system. Modell MKU bedöms som alltför avlägsen det nuvarande 

prov- och betygssystemet och bedöms heller inte kunna bidra till ökad 

likvärdighet i någon större utsträckning, speciellt inte i förhållande till de resurser 

som modellen förutsätter. Varianter av modell MOBU och MSOC skulle dock kunna 

betraktas som tänkbara komplement för att stärka likvärdigheten i betygen i 
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ämnen utan nationella prov eller slutprov. Effekterna på betygens likvärdighet 

förväntas dock vara relativt begränsade och MSOC är dessutom förhållandevis 

resurskrävande. 

Modeller som ger ett sämre likvärdighetsutfall jämfört med 

dagens betygssystem 

Att införa ett renodlat examensprov, enligt modell MEX, som bedöms centralt och 

helt avgör en elevs betyg eller intagningspoäng för urval till högre utbildning 

leder till ett sämre likvärdighetsutfall jämfört med andra modeller, inklusive 

dagens betygssystem. Detta beror på att reliabiliteten i en enskild bedömning av 

en enskild elev är betydligt lägre än motsvarande reliabilitet i en lärares 

betygsättning som bygger på flera bedömningar. Även om det centralt bedömda 

examensprovet kan anses vara helt likvärdigt bedömt, kompenserar inte denna 

positiva effekt för den bristande reliabiliteten i examensprovet. 

Examensprovsmodellen löser visserligen den olikvärdiga betygssättningen mellan 

skolor, men till priset av en alldeles för stor slumpvariation i enskilda elevers 

resultat.233 Det totala likvärdighetsutfallet blir därmed sämre med en renodlad 

examensprovsmodell jämfört med rådande betygssystem M0. 

Observera att när olika modeller bedöms utifrån det totala likvärdighetsutfallet 

inbegrips såväl effekter av slumpvariation som av systematiska ”orättvisor” i 

själva betygssättningen på såväl elev-, klass- och skolnivå. 

Examensprovsmodellen eliminerar de systematiska orättvisorna i 

betygssättningen (på elev-, klass- och skolnivå) men slumpvariationen för den 

enskilde eleven blir stor då hela betyget baseras på ett enda bedömningstillfälle. 

Med den definition av likvärdigt betyg som rapporten utgår ifrån visar den 

kvantitativa utvärderingen att MEX är mindre likvärdig än övriga utvärderade 

modeller. 

Modeller som ger ett bättre likvärdighetsutfall jämfört med 

dagens betygssystem 

Tre av de fyra modeller som utvärderats kvantitativt genererar ett mer likvärdigt 

betygsutfall jämfört med dagens betygssystem M0. Samtliga dessa modeller 

(MNORD, MSD, MMOD) utnyttjar, till skillnad från examensprovsmodellen, i olika 

grad och på lite olika sätt lärarens mer kompletta och därmed mer reliabla 

informationsunderlag att sätta rättvisande betyg inom den egna klassen eller 

skolan. 

Av dessa modeller är det endast MSD och MMOD som på något sätt styr 

betygsättningen på gruppnivå. MSD gör detta via direkt styrning av lärarens 

betygsättning och MMOD genom att i efterhand moderera betygen för att justera 

intagningspoängen. Den nordiska modellen MNORD hanterar över huvud taget inte 

problematiken med att olika skolor tillämpar olika skalor i sin betygssättning 

 
233 På skolnivå tar de individuella slumpvariationerna till stor del ut varandra vilket innebär att en enskild skolas 

genomsnittliga resultat kan skattas med hög precision, till skillnad från en enskild elevs resultat som skattas med låg 

precision. 
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genom olika tolkningar av kunskapskraven. Eftersom den nordiska modellen inte 

på något sätt styr eller modererar skolornas betygssättning minskar inte heller 

skolornas incitament att inflatera betygen. Snarare kan det skapa incitament sätts 

ännu högre betyg för att kombinationen av låga provresultat och lärarbetyg ändå 

ska ge en hög intagningspoäng. Därmed löser inte heller den nordiska modellen 

problemet med relativ betygsättning, alltså att betygsättningen skiljer sig åt 

mellan olika skolor i förhållande till elevernas kunskapsnivå, för den delen som 

bestäms av skolans lärare. 

Däremot är MNORD och MMOD de enda modeller som utnyttjar ett centralt bedömt 

slutprov som en oberoende bedömning av elevens kunskaper, vilket garanterar 

den enskilda eleven en möjlighet att visa på sina kunskaper oavsett vilken lärare 

eleven har eller vilken skola eleven går på. Detta innebär att den slutliga 

intagningspoängen som eleven använder för intagning till nästa utbildningsnivå, 

består av en sammanvägning av två av varandra oberoende mått på elevens 

kunskaper, lärarens betyg (modererat eller ej) och resultatet på slutprovet. Den 

vikt som ges resultatet på slutprovet är då den samma oavsett vilken lärare eleven 

har eller vilken skola eleven går på. Detta är inte fallet med 

direktstyrningsmodellen MSD där läraren avgör hur stor betydelse en enskild elevs 

resultat på det nationella provet ska ha för elevens slutbetyg, utifrån att provet 

särskilt ska beaktas. Detta måste ses som en klar nackdel med MSD, eftersom såväl 

transparensen vad gäller betydelsen av elevens individuella resultat på det 

nationella provet, som den individuella rättssäkerheten kan uppfattas som låg. 

Sammantaget är modereringsmodellen MMOD den enda modell som kombinerar 

styrning av betygssättningen på gruppnivå (i efterhand) med att väga ihop elevens 

betyg och resultat på slutprovet till en intagningspoäng. Det är därmed inte 

oväntat att MMOD också är den modell som uppnår det bästa likvärdighetsutfallet 

totalt av samtliga undersökta modeller. 

Modereringsmodellen bygger på att elevens intagningspoäng beräknas som ett 

viktat genomsnitt av elevens modererade betygsvärde och elevens individuella 

resultat på slutprovet. Utifrån syftet att maximera information om elevens 

underliggande kunskap visar analysen att den optimala vikten för elevens 

slutprovsresultat ligger någonstans mellan 30 och 45 procent, beroende på ämnets 

provreliabilitet. Detta innebär att slutproven inte nödvändigtvis behöver bli mer 

betydelsefulla på elevnivå med en modereringsmodell än vad som är fallet i 

dagens betygssystem. I bilaga 1 visar en kompletterande analys dessutom att om 

det lokala lärarsatta betyget mäts på en något mer fingradig skala (fler steg) så 

kan betydelsen av slutprovet minska ytterligare och dessutom kan en ännu högre 

grad av likvärdighet uppnås. 

En annan viktig fördel med att moderera betygen jämfört med att styra lärarnas 

betygsättning direkt (MSD) är att själva modereringen påverkar alla elever på 

skolan proportionellt lika. Därmed blir inte konsekvenserna för enskilda elever 

lika stora, vilket är fallet med MSD. 
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Det är inte bara modereringen explicit som är förklaringen till att MMOD leder till 

en mer likvärdig betygsättning jämfört med MSD. Det har också att göra med att 

det lokala betyget sätts oberoende av det nationella slutprovet. Resultatet från det 

nationella slutprovet vägs in i elevens intagningspoäng på ett sätt som är lika för 

alla elever vilket är en viktig skillnad från såväl dagens system M0 som MSD. 

Dessutom, och minst lika viktigt, är att slutprovet i modell MMOD mäts på en 

betydligt mer fingradig skala (1–100) och därmed förloras mindre information om 

elevens kunskaper. I M0 och MSD däremot, antas att resultatet på det nationella 

provet fortsatt ges i form av ett provbetyg på en 6-gradig A–F-skala, vilket leder 

till att mycket information om elevens kunskap går förlorad från provet. 

Dessutom finns problem med provens stabilitet som analysen i kapitel 7 visar. 

Variation i provens svårighetsgrad leder till orättvisor mellan olika årskullar och 

påverkar MSD negativt medan modereringsmodellen som bygger på 

standardiserade slutprovsresultat är oberoende av provens svårighetsgrad. Detta är 

någonting man behöver komma tillrätta med om modell MSD skulle användas. 

Jämfört med MMOD där lärarbetyget modereras innan det vägs samman med en 

slutbetygskomponent, använder även modell MNORD det lärarsatta betyget som en 

delkomponent för sammanvägning till en intagningspoäng. Men 

sammanvägningen sker utan att lärarbetyget modereras – det styrs eller normeras 

inte i någon riktning vad gäller likvärdighet på gruppnivå. Vid jämförelse av 

MNORD och MMOD som båda baseras på ett slutprov som bedöms centralt innebär 

det ingen ytterligare kostnad att även moderera de lokala betygen. Det blir alltså 

ingen samhällsekonomisk merkostnad att tillämpa MMOD. Så som MNORD är tänkt 

att fungera används resultaten från slutprov endast på individnivå trots att alla 

uppgifter redan finns för att mäta skolornas betygsättning på en gemensam skala 

och därmed även lösa problematiken med likvärdighet på skolnivå. Modell MMOD 

kan med i stort sett samma resurskostnad, såsom arbetstid och utrustning, och 

samma upplägg för verksamheterna uppnå ett bättre likvärdighetsutfall, både på 

elev- och skolnivå. Både modell MMOD och MNORD ger möjligheter till besparingar 

i provutvecklingen och potentiellt bättre domäntäckning om årsvis standardisering 

införs. 

Modell MSD framstår kanske som mer bekant i en svensk kontext, eftersom den i 

stora drag liknar den modell som tillämpades under det relativa betygssystemet 

där standardprov och centralprov styrde elevernas betyg på gruppnivå. I såväl 

MSD som den gamla relativa modellen med standard- och centralprov är det 

lärarna som åläggs att hantera kalibreringen av betygen på gruppnivå. En skillnad 

mot den tidigare modellen är att denna variant inte bygger på normalfördelning 

utan målrelaterade betyg, vilket skulle kunna innebära en utmaning vid 

implementering eftersom det kan finnas en risk att det missuppfattas som att 

normalfördelningen kring medelvärdet ska vara ett riktmärke inom elevgruppen. I 

det tidigare systemet var heller inte de externa incitamenten för att inflatera 

betygen lika starka. Skolans huvudmannaskap var tidigare delvis statligt; lärare 

och rektorer var statstjänstemän. Det fanns inte heller i samma utsträckning ett val 

med konkurrens mellan skolor där höga betyg kunde locka elever. Skulle 
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modellen införas i dag skulle den innebära att Skolinspektionen behöver följa upp 

betygssättningen på skolorna, granska den i efterhand och förmodligen behöva 

ges någon form av sanktionsmöjlighet för att säkerställa regelefterlevnaden. 

Vidare innebär modellen med direktstyrning en situation där läraren utifrån 

elevgruppen behöver avgöra vilka enskilda elevers betyg som ska justeras för att 

medelvärdena på provbetyg och lärarbetyg ska överensstämma i tillräcklig 

utsträckning. Det skulle kunna innebära att enskilda elever riskerar att få vara den 

som behöver ges ett lägre betyg eller fördelen av att få ett högre betyg när en 

klass eller en skolas betygsgenomsnitt ska justeras. 

Utöver de fördelar med MMOD som redovisats ovan bör det också nämnas att 

modellen eventuellt kan uppfattas som mindre transparent än exempelvis modell 

MNORD där betygen utan att modereras vägs samman med provbetyget. Detta 

faktum får ses som modellens utmaning, då legitimitet för systemet är viktigt för 

att det långvarigt ska kunna bidra till stabilitet i betygssystemet. Inte bara den 

faktiska utan även den upplevda rättssäkerheten för myndighetsbeslut i form av 

betyg eller antagning är viktig. 

Konsekvenser för provsystem och antagning 

En avgörande faktor för hur stor effekt de olika modellerna får för likvärdigheten 

är hur många nationella prov varje elev ska skriva och vilken effekt varje prov ska 

få för meritvärdet. I gymnasieskolan är det i dagsläget endast 300 av 2500 poäng i 

elevens avgångsbetyg som modereras. Då uppnås endast en liten effekt på 

meritvärdet. Effekten kan bli större om ämnesbetyg införs med större ämnen som 

avslutas med nationella prov, men då inställer sig en annan problematik att olika 

elever avslutar sina ämnen på olika nivå och får med sig olika många poäng.234 

Det kan i sin tur innebära utmaningar med att grupperna på skolan blir små. Även 

om ämnesbetyg införs kommer det totala antalet poäng som avslutas med 

nationella prov i gymnasieskolan inte bli större än hälften. 235 

Problematiken med få ämnen (och få poäng) som normeras med nationella prov 

innebär att en elev från en skola där betygen sätts generöst i förhållande till 

skolans genomsnittliga prestationsnivå på de nationella proven fortfarande 

kommer få lättare att komma in på en universitetsutbildning än en elev från en 

skola där den relativa betygssättningen går i motsatt riktning, trots att tre av 

betygen modererats till en jämförbar nivå mellan de båda skolorna. En skola som 

vill använda generös betygssättning för att locka till sig elever kan vidare fortsätta 

göra detta genom att kompensera låga provresultat med höga betyg i ämnen som 

inte modereras med prov. 

 
234 SOU 2020:43. 
235 Med ämnesbetyg och för till exempel matematikämnet skulle då avgångsbetyget i matematik för naturvetare vara värt 

300–400 poäng av totalt 2500 poäng. För svenska 300 poäng och för engelska 200–300 poäng. Om slutprov 

genomfördes i endast dessa tre ämnen skulle det påverka 1000 av 2500 poäng, det vill säga 40 procent iställeti stället för 
ovanstående scenario som innebär endast 12 procent. Om slutprov även genomfördes i ämnena biologi, fysik, kemi, 

samhällskunskap och historia skulle ca 75 procent av gymnasiebetyget vara justerat för naturvetenskapsprogrammet 

(1850/2500 = 0,74). 
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För att ge provmodereringen större effekt skulle givetvis antalet nationella 

prov/slutprov kunna behöva ökas, men detta skulle också öka arbetsinsatsen och 

riskera ökad stress hos eleverna.  

Under central- och standardprovens tid sades att proven skulle användas till att 

normera även ämnen som saknade prov. Hur detta skulle göras var emellertid inte 

reglerat eller närmare beskrivet. I bilaga 4 behandlas korrelationen mellan 

grundskolans olika ämnesbetyg och de nationella proven. Den analysen visar att 

korrelationen (på elev- och gruppnivå) i många fall är låg. Korrelationen är lägst 

mellan praktisk-estetiska ämnen och provämnen vilket gör att moderering av 

dessa ämnen efter nationella provresultat kan vara svårare att motivera.236 När det 

gäller grundskolan skulle eventuellt de naturorienterande ämnena respektive de 

samhällsorienterande ämnena som inte blir tilldelade skolan även kunna 

modereras av de nationella prov som tilldelats, det vill säga det nationella provet i 

biologi används för att moderera såväl betygen i fysik och kemi som i biologi, i 

stället för eller som komplement till att införa fler prov. För att detta ska fungera 

behöver det säkerställas att de tre naturorienterande proven och de fyra 

samhällsorienterande proven blir lika svåra varje år. Om kravgränssättningen görs 

i efterhand, genom ekvivalering eller om proven standardiseras årsvis, skulle detta 

kunna åstadkommas. 

En annan lösning på grundskolan (och som inte utesluter den första) kan vara att 

ämnesbetygen viktas i det sammantagna meritvärdet utifrån hur många timmar de 

haft i elevens timplan. Detta görs i dag redan i gymnasieskolan genom att olika 

kurser omfattar olika många poäng. Provämnena i grundskolan skulle på så sätt 

kunna utgöra en större andel av elevernas meritvärde. Det skulle kunna påverka 

status negativt för ämnen med få undervisningstimmar och som saknar nationella 

prov. Samtidigt kan man argumentera för att svenska, engelska och matematik i 

dagsläget är undervärderade, eftersom eleverna lägger ned betydligt mer tid på 

dessa ämnen än vad de gör i övriga. Det förefaller därför rimligt att 

undervisningstiden i ett ämne återspeglas i det betygets vikt. Det torde också vara 

rimligt att samma logik som styr gymnasieskolan även bör styra grundskolan. 

Arbetsgruppen finner inga bra argument för att meritvärdena på grundskolan 

skulle styras efter en annan logik än den på gymnasieskolan. 

I länder där examensprov har en avgörande roll i antagning till högskolan finns 

ofta en ämnesselektion hos eleverna så att de koncentrerar sina studier på några få 

ämnen i slutet av sin gymnasieutbildning. Eleverna skriver därför endast 

examensprov i ett fåtal ämnen. En alternativ lösning skulle därför kunna vara att 

elever, som till exempel i Finland, väljer vilka ämnen de vill skriva nationella 

prov i och endast söker till högskolan på modererade intagningspoäng inom dessa 

ämnen. Detta skulle innebära att fler nationella prov skulle behöva konstrueras än 

 
236 Se bilaga 4. 
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i dag, men inte att varje elev behöver genomföra fler prov.237 Det är samtidigt inte 

utrett hur en sådan lösning skulle se ut i relation till modereringen och det skulle 

behöva undersökas noggrannare.  

Konsekvenser för konstruktion av nationella prov 

De olika modellerna ställer olika krav på proven eftersom proven används på 

olika sätt för att uppnå en mer rättvis betygssättning. De krav som redogörs för 

här utgår från att proven ska fungera optimalt enligt respektive modell. I flera fall 

går det att använda dagens utformning av nationella prov i modellerna men då 

med begränsad funktionalitet och risk för att de används enligt tidigare syften. Det 

bör påpekas att varken Skolverket eller provkonstruktörerna har gjort någon 

genomgripande kartläggning av hur lärare använder proven i dag när de sätter 

betyg. Lärare kan därför tänkas använda olika delar av proven, till exempel 

provbetyget för olika saker – till exempel för att se var betygsnivåerna bör ligga, 

använda elevens svar på olika uppgifter för att verifiera måluppfyllelse av kurs- 

och ämnesplaners olika delar, eller bedömningsanvisningar för att få stöd i 

tolkningen av kunskapskraven. Proven behöver därför utformas på olika sätt 

beroende på om det är provbetyg, standardiserade provpoäng, elevers svar eller 

bedömningsanvisningarna som ska används som stöd för rättvis betygssättning. 

Provkonstruktörerna har under lång tid kompromissat mellan kraven för att 

tillgodose flera möjliga användningsområden för proven i betygssättningen. 

I modellerna M0 och MSD är det läraren som väger samman resultatet till ett betyg. 

Det nationella provet bidrar med en indikation på vilken betygsnivå elevens 

kunskaper befinner sig och kalibreringen antas göras av läraren när provbetyget 

särskilt beaktas vid betygssättningen. Lärare har fortfarande intresse av att 

granska elevers prestationer, men den avgörande transparensen i lärarens 

betygssättning begränsas till jämförelse mellan lärarbetyg och provbetyg. I 

modellerna MEX, MNORD och MMOD lyfts de nationella proven helt bort från 

lärarnas betygsunderlag vilket ger proven en oberoende ställning vid ansökan till 

högre studier. Lärarens betygssättning bygger på en egen professionell 

bedömning oberoende av vad eleven svarat på olika frågor i de nationella proven 

eller hur de svaren poängsatts. Modellerna MKU och MOBU bygger i stället på att 

utveckla lärarnas bedömningskompetens vilket innebär en tredje riktning för 

proven där lärare behöver involveras i diskussioner om proven i relation till 

styrdokumenten. 

När provresultaten ingår i lärarens underlag (M0 och MSD) 

Prov som ska användas som en del i lärarens sammanlagda underlag vid 

betygssättningen kommer i stort att sammanfalla med den uttolkning av provens 

syfte som finns i dag. Modell MSD förväntas ge större rättvisa än dagens 

 
237 Här kan man befara att taktikval kan uppstå. Detta kan dock till viss del dämpas genom att universitetsutbildningarna 

har strikta regler för vilka ämnen som måste ingå i intagningspoängen till ett universitetsprogram. Till exempel att 
intagning till ingenjörsutbildning kräver att man förutom svenska och engelska och matematik även har med fysik, 

biologi och kemi. Därmed skulle valen kraftigt begränsas. Samtidigt skulle detta kunna innebära att en elev blir mer låst 

i sina framtida karriärmöjligheter. 
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användning av prov genom att det görs en formaliserad jämförelse på skolnivå 

mellan provbetygen och lärarens slutgiltiga betygssättning. Elevers resultat på 

olika delar av proven kan dessutom användas av läraren för att utreda varför 

proven leder fram till ett annat resultat än lärarens egna underlag och på så sätt 

fatta ett informerat beslut. 

En betygskalibrerande funktion för proven ställer mycket höga krav på 

bedömaröverensstämmelse. Det sker delvis genom detaljerade 

bedömningsanvisningar som samtidigt inte kan vara för omfattande och 

tidskrävande. Bedömaröverensstämmelsen kan också ökas genom att oberoende 

bedömare bedömer olika avidentifierade delar av en elevs prov. Om proven ska 

optimeras för att styra mot likvärdig betygssättning är centralt administrerade och 

bedömda prov en förutsättning. 

När provresultaten är oberoende av lärares bedömning 

(Modell MNORD och MMOD) 

Beroende på hur modellerna MNORD och MMOD utformas kan elevernas 

prestationer vid enstaka provtillfällen bli avgörande. Varje prov ska på egen hand 

visa var elevgruppens kunskapsnivå ligger på ett sätt som är mer nationellt 

likvärdigt än lärares lokala betygsättning. Det viktigaste kravet för provens 

validitet är att provbetyget/provresultatet visar en korrekt nivå enligt en enhetlig 

skala, till exempel betygsskalan. Provet behöver egentligen inte ens täcka upp alla 

kurs- och ämnesplanernas delar så länge det går att påvisa att de delar som mäts 

korrelerar väl med de delar som inte mäts; elevens provbetyg/provresultat skulle 

bli det samma om de exkluderade delarnas togs med. För att uppnå en hög 

validitet behöver reliabiliteten i form av den interna konsistensen vara hög. Även 

bedömaröverensstämmelsen behöver vara mycket hög; om elevens provresultat i 

för stor grad beror på vilken bedömare de fått så kommer provresultaten variera 

på samma sätt som lärarnas betyg.238 

En fördel med att skilja på provbetyg och lärarbetyg är att ge lärarna full frihet att 

återkoppla sin lokala bedömning till eleven och hemmet. Lärarbetygen, som bör 

bygga på ett större underlag än provbetyget, visar hur elevens lärare bedömt 

elevens kunskaper. Provresultatet bygger på en mer likvärdig bedömning och 

visar vilken kunskapsnivå elevgruppen borde ligga på i en nationell jämförelse. 

Genom att skilja på lärarbetyg och provbetyg ges lärarna större professionell tillit 

i sin betygsättning än de har i dag där nationella provresultat måste särskilt 

beaktas. Om de nationella proven inte ger stöd med att konkretisera 

styrdokumenten eller ge extra underlag av vad elever svarat på olika frågor, kan 

detta stöd i stället ges genom separata stödmaterial som är optimerade för lärares 

lokala arbete med sambedömning.239 

 
238 Om central bedömning genomförs på samma rigorösa sätt som i till exempel New South Wales löses detta genom att 

olika bedömare endast bedömer enstaka uppgifter. Därmed är en enskild elevs prov bedömt av ganska många oberoende 

bedömare, vilket minimerar risken för olikvärdig bedömning av enskilda bedömare. 
239 Mottier Lopez & Pasquini (2017). 
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Betydelsen av provstabilitet, ankaruppgifter och sekretess 

Om bedömning av enskilda uppgifter inte återkopplas utan hålls hemliga, är 

möjligheterna att återanvända uppgifter större. Detta kan minska 

produktionskostnaderna och förenkla jämförbarhet mellan provversioner. Under 

sådana förutsättningar kan även bedömning av kunskapsutveckling i populationen 

över tid bli lättare. Om proven däremot standardiseras årsvis och optimeras för 

modell MNORD och MMOD kommer de att bli mindre lämpliga för trendanalyser. 

Tyvärr är det nog i praktiken orealistiskt att förvänta sig att prov med sådan stor 

betydelse för betyg och meritvärde/intagningspoäng ska kunna hållas hemliga. 

Om proven inte standardiseras årsvis kan provens stabilitet (samma 

svårighetsgrad över tid) endast uppnås genom ett relativt stort inslag av 

ankaruppgifter och ekvivalering i efterhand. Detta innebär att proven måste hållas 

hemliga så att ankaruppgifterna inte blir kända mellan åren. Att kunna 

upprätthålla sekretessen av hela eller delar av ett nationellt slutprov när 

tiotusentals elever skriver proven varje år och det finns starka incitament till en 

svart marknad för uppgifter från provet är knappast realistiskt att tro.240 

Standardiserade prov förefaller därför vara en betydligt mer framkomlig väg och 

öppnar dessutom upp provkonstruktionen och provutvecklingen då proven kan 

variera mer i fråga om till exempel vilka områden som täcks in från år till år. 

Detta innebär dessutom att undervisningen inte lika lätt kan styras mot provens 

innehåll eftersom innehållet från år till år inte är lika lätt att genomskåda. Med 

standardiserade prov kan också proven efter genomförande frisläppas tillsammans 

med bedömningsanvisningar, vilket kan ge positiva effekter för lärarkollektivets 

bedömningspraktik. 

Kompetensutvecklande prov eller bedömningsstöd (modell 

MKU, MOBU och MSOC) 

Nationella prov eller bedömningsstöd skulle kunna konstrueras så att de med 

hjälp av uppgifter och bedömningsanvisningar visar hur elevens kunskaper kan 

bedömas och vilka kvaliteter som är möjliga att urskilja på olika nivåer. 

Effekterna av sådana instruktioner på reliabilitet, rättvisa och insamling av 

underlag mellan lärares betygssättning verkar emellertid vara små.241 Studier har 

visat att prov som gör lärare medvetna om de skillnader som finns mellan deras 

och kollegors bedömning är mest effektiva för att åstadkomma meningsfulla 

tolkningar av styrdokumenten.242 Prov med en sådan upplysande funktion kräver 

inte hög reliabilitet. Proven ska tända ett ljus hos lärarna - inte stöpa dem i en 

form. Proven ska visserligen leda till en mer enhetlig tolkning av styrdokumenten, 

men alltför standardiserade uppgifter och bedömningsanvisningar, som till 

exempel de i kalibrerande prov, riskerar att snäva in lärares 

 
240 När det gäller internationella kunskapsbedömningar innehåller proven en relativt stor andel ankaruppgifter för att 

kunna garantera bedömning av kunskaper över tid. Proven är därför också sekretessbelagda. Detta fungerar väl på grund 

av att dessa prov, till skillnad från nationella slutprov, inte är betydelsefulla för elevers betyg och dessutom genomförs 
proven endast av ett urval av elever i en årskull. Förutsättningarna är således mycket olika. 
241 Bloxham et al (2016). 
242 Mottier Lopez & Pasquini (2017). 
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bedömningsrepertoar.243 Bedömningsanvisningar i prov med upplysande funktion 

kan därmed inte vara för strikta, eftersom undervisningen och därmed 

bedömningssituationerna är dynamiska. 

Modellerna MKU, MOBU och MSOC ger som tidigare nämnts inte tillräcklig effekt 

på betygens likvärdighet jämfört med andra modeller. MOBU och MSOC kan dock 

vara relevanta att fundera på som komplementära modeller för ämnen där det av 

olika skäl inte är lämpligt eller möjligt att införa nationella prov. Modellerna kan 

skapa behov av att utveckla och tillhandahålla andra slags prov eller 

bedömningsstöd för lärare enligt resonemanget ovan. I modell MOBU kan proven 

ersättas med regler och stödmaterial för hur lärarens egna betygsunderlag sätts 

ihop. 

Prov som optimeras för modell MKU och MOBU behöver kunna användas till analys 

och kvalitetsarbete. Då behöver proven tillhandahålla data om hur olika grupper 

av elever, till exempel med olika födelseår, presterar i jämförelse med andra 

grupper och varje version av provet behöver därför vara mycket snarlik tidigare 

versioner. Helst skulle samma prov ges varje år. Provets innehåll behöver därför 

hållas hemligt vilket förhindrar återkoppling och betygsdiskussioner utifrån 

proven, något som i sin tur är avgörande för att modell MKU och MOBU ska leda till 

större rättvisa. 

Konsekvenser för undervisningen 

Det verkar rimligt att utgå från att en mer formaliserad bestämning av hur de 

nationella proven och betygen och/eller meritvärdena ska förhålla sig till varandra 

gör att proven upplevs som mer high stakes. Undervisningen löper då risk att i för 

hög utsträckning präglas av provförberedelse. Även i modeller där provresultaten 

riktas till lärarnas egen betygssättning (med eller utan extern bedömning eller 

central bedömning) blir det viktigare att lärarnas eget underlag och proven visar 

samma sak och därmed uppstår ett större incitament för att undervisa sådant som 

kommer på proven. Det kan även ha betydelse om provresultatet betyder mest för 

individen eller gruppen. 

Det är dock mycket svårt att förutsäga hur sådana effekter kommer att komma till 

uttryck. De behöver inte per automatik vara negativa för undervisningen, särskilt 

inte om den tidigare diskuterade avsmalningen av den genomförda läroplanen kan 

minimeras. Årsvis standardisering öppnar delvis upp för att bemöta detta problem 

vid provkonstruktionen men minst lika viktigt om inte viktigare är 

implementering och kommunikation i samband med införande av en 

normeringsmodell. Även pågående förändringar i provkonstruktionen utifrån 

systemramverk, provens digitalisering och eventuellt införande av central 

bedömning kan antas påverka undervisningen på olika sätt som ännu inte är 

kända. 

 
243 Cimbricz (2002). 
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Skillnader i modellernas påverkan på undervisning 

I MSD, MEX, MNORD och MMOD kan proven upplevas bli mer betydelsefulla och 

risken för påverkan på undervisningen blir större. Även i dagens system finns det 

stor risk att undervisningen påverkas av proven, vilket exempelvis 

Skolinspektionen244 visat. Det är orimligt att öka provens betydelse för 

betygssättningen och samtidigt minska deras inverkan på undervisningen. Det 

handlar i stället om att hitta en välavvägd balans mellan så stor effekt som möjligt 

på den nationella likvärdigheten och så liten (oönskad) effekt som möjligt på 

undervisningen. 

Modell MEX med rena examensprov som helt avgör antagningen är med stor 

sannolikhet den modell där risken är störst för påverkan på undervisningen, 

förutsatt att skolan prioriterar att förbereda eleverna för examensprovet. Modell 

MNORD där lärarbetyg och provbetyg mekaniskt sammanvägs kan vara mer eller 

mindre styrande beroende på hur stor vikt som läggs vid provet. Ju större vikt 

proven får, desto större anledning att förbereda eleverna till proven. Ju mindre 

vikt proven får i MNORD, desto mindre bidrar de till en rättvis betygssättning. I 

modell MMOD med moderering är provresultaten mest betydelsefulla för gruppen, 

men även för individen, beroende på vilken vikt som läggs vid elevens enskilda 

provresultat vid sammanvägning till en intagningspoäng. Om stor vikt läggs på 

det modererade lärarbetyget och lite mindre vikt på provbetyget så blir provet inte 

lika betydelsefullt för individen, om än för gruppen. Detta sker dock inte på 

nämnvärd bekostnad av likvärdigheten, eftersom lärarens betygssättning är 

modererad. 

Som nämndes i föregående avsnitt om provstabilitet kan dock årsvis 

standardisering av proven öka möjligheterna till att variera proven i vad de täcker 

in mellan olika år och därmed minska risken för att undervisningen i alltför hög 

grad styrs mot provens innehåll. Det blir helt enkelt svårare att förutse vad 

slutprovet kommer att behandla och lärarna ges incitament att täcka hela 

kursplanen i sin undervisning. 

Modeller där läraren själv använder provresultaten (M0 och 

MSD) 

Även om nationella prov bedöms och används av lärarna själva vid 

betygssättningen kan de styra såväl innehållet som formen för undervisningen, 

eftersom de ökar lärarnas förtrogenhet med hur styrdokumenten tolkas och 

konkretiseras i proven. Styrningen av undervisningsinnehållet blir synligt när 

lärare lägger större vikt vid de delar av styrdokumenten som får störst effekt på 

provresultatet. Styrningen av undervisningsformerna blir synliga när 

undervisningen inskränks till de standardiserade former som är nödvändiga för 

mätsäkra prov, men som inte är nödvändiga klassrumsundervisningen. 

En modell där relationen mellan provresultat och betyg är mer bestämd ökar 

kraven på tillförlitliga provresultat som är stabila över tid. Ju mer reliabla och 

 
244 Skolinspektionen (2019). 
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stabila över tid proven behöver vara, desto svårare är det att pröva allt det som 

ämnesplanerna beskriver att eleverna ska få lära sig. Det är svårt att i proven 

bibehålla hög reliabilitet och samtidigt fånga upp komplexitet och nyanser i 

styrdokumenten. Med andra ord: Ju större variation av kompetenser som olika 

uppgifter ska representera desto svårare och mindre intressant blir det att beakta 

provet som en helhet. 

Krav på hög bedömaröverensstämmelse innebär i sin tur att proven inte får tillåta 

alltför stort mått av godtycke vid bedömning eller provgenomförande. För att 

minimera detta är risken att provkonstruktionen exkluderar eller tonar ned 

svårbedömda delar av styrdokumenten, såsom muntliga anföranden eller 

laborationer. Det skapar en risk för att sådant som kurs- och ämnesplanerna 

uttrycker att eleverna ska lära sig inte heller blir undervisat och bedömt i 

klassrummet. Ett sätt att minska risken är att även mer svårbedömda delar av 

proven ändå prövas. Då uppstår en ny risk genom att svårbedömda delar av kurs- 

och ämnesplaner bedöms med standardiserade format som riskerar att styra 

undervisningen mot mindre flexibilitet. Det kan till exempel innebära att muntlig 

interaktion huvudsakligen undervisas och bedöms på samma sätt som i de 

nationella proven och elevers möjligheter att visa sina muntliga kompetenser i 

andra former minskar. 

Huruvida modellerna ställer krav på stabilitet över tid och hur detta löses spelar 

stor roll för undervisningen. Provstabilitet över tid säkras eller analyseras 

åtminstone (bland annat) genom ankaruppgifter, vilket i sin tur innebär att om 

provet inte samtidigt ska bli alltför omfattande måste vissa uppgifter och 

uppgiftstyper återkomma från år till år. Detta medför att proven blir mer 

förutsägbara och därmed ökar risken för att undervisningen riktas in mot de 

återkommande uppgifterna. 

Modeller där proven är oberoende av lärares bedömningar 

(MNORD och MMOD) 

Mycket talar för att nationella prov inte bör användas för att styra lärares praktik. 

Att proven påverkar undervisningen är förmodligen ofrånkomligt, men kan 

åtminstone i teorin minskas genom att tydligare skilja på lärarbedömning och 

provbedömning. I en modell där lärarens roll som ensamt ansvarig för betygens 

likvärdighet i riket minskar, till exempel i modell MNORD och MMOD, skulle även 

trycket på lärare att standardisera undervisningen utifrån de nationella proven 

kunna minska. Läraren får då större frihet att utforma undervisning och 

bedömning utifrån vad som fungerar bäst i olika sammanhang. Dessutom behövs 

inte regleringar i form av omfattande och detaljerade kunskapskrav, vilket kan 

bidra till ett ökat fokus på professionell undervisningsutveckling. Mindre 

detaljerade kunskapskrav kan vidare bidra till en mer holistisk bedömningskultur, 

i såväl nationella prov som i klassrummet, i stället för en avprickning i relation till 

enstaka delar av kunskapskraven. Om det går att kombinera den ökade 

frihetsgraden med en betygsskala som i högre grad låter läraren sätta det betyg 

som bäst motsvarar elevens kunskapsnivå i ämnet, så bör det ge läraren 



 

119 LIKVÄRDIGA BETYG OCH MERITVÄRDEN 

förutsättningar att fokusera på att eleverna lär sig i så varierande former som 

möjligt i relation till kurs- eller ämnesplanens syften till skillnad från de 

standardiserade former som är nödvändiga i proven. 

Om det inte längre enbart är elevens lärare som ska avgöra elevens 

antagningspoäng, så minskar möjligtvis även pressen på läraren att sätta ett så 

högt betyg att eleven kommer in på sina val. Enligt modell MMOD kan läraren ha 

jämförelsevis låga krav på kunskaper för ett visst betyg och betygen kommer då 

att modereras ned i förhållande till riksnivån, eller så kan läraren ha jämförelsevis 

höga krav och betygen kommer att modereras upp i förhållande till riksnivån. 

Eleven varken vinner eller förlorar i antagningen på att ha en lärare som är 

generös eller sträng i betygssättningen i modell MMOD. I modell MNORD kan 

emellertid lärarbetyget kompensera provresultatet så att antagningspoängen 

mellan två lika kunniga elever fortfarande blir olika. 

Det är möjligt att skolan försöker påverka de provresultat som de inte själva ska 

styra över, i såväl modell MNORD som MMOD, genom att erbjuda undervisning som 

snarare förbereder elever till de standardiserade proven än att utnyttja den frihet 

som ges till att utforma varierad undervisning som är meningsfull för mångfalden 

av elever. Det är alltså inte helt orimligt att tänka sig att i synnerhet normering 

mot individnivå, som framför allt i modell MEX och till viss del även i MNORD och 

MMOD, leder till ökade incitament för elever att primärt lära sig det som kommer 

på provet. Den risken föreligger även om normeringen sker mot gruppnivån, som 

i modell MMOD, eftersom elevens individuella resultat också vägs in i den slutliga 

intagningspoängen/meritvärdet enligt premisserna för MMOD.245 Som redan 

nämnts kan dock provens täckning av olika områden förväntas bli större med 

årsvis standardiserade prov då det eliminerar behovet av ankaruppgifter. Detta 

kan därmed leda till att undervisningen i mindre omfattning styrs mot provens 

innehåll jämfört med prov som stabiliseras med hjälp av återkommande 

ankaruppgifter. Man måste dock vara medveten om att om betygsättningen ska 

göras mer likvärdig med hjälp av normering mot nationella prov är det mer eller 

mindre ofrånkomligt att undervisningen i någon mån påverkas av vad som 

förväntas komma på det nationella slutprovet. Detta gäller även i dagens 

betygssystem. 

Om provresultat används på andra sätt än de är avsedda för, till exempel 

lönesättning, får även resultat på gruppnivå direkta effekter för läraren. 

Sammanfattning 

Betygsutredningen gör i sitt slutbetänkande bedömningen att några modeller bör 

utredas vidare.246 De motsvaras i denna rapport av modellerna MSD, MEX/MNORD 

samt MMOD. 

 
245 Vad gäller provens betydelse för den enskilda eleven finns ingen egentlig skillnad mellan MNORD och MMOD. Den 
avgörs helt av vilken vikt som används för sammanvägning av betyg (modererat eller ej) och elevens provresultat. 

Därmed bör även eventuella teach to the test-effekter vara jämförbara mellan de två modellerna. 
246 SOU 2020:43. 
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Utifrån genomgången av modellernas effekt och konsekvenser i denna 

undersökning framgår det att MSD, MNORD och MMOD är de tre modeller som har 

störst potential att förbättra likvärdigheten i betygsättningen jämfört med dagens 

betygssystem. Modell MMOD är den modell som ger allra bäst resultat i de olika 

kvantitativa utvärderingarna. MNORD ger nästan samma effekt som MMOD på 

likvärdigheten på individnivå, men modellen kommer inte åt likvärdig 

betygsättning mellan skolor, eftersom den inte styr betygsättningen på gruppnivå. 

Direktstyrningsmodellen MSD ger bättre resultat än MNORD för likvärdigheten på 

skolnivå, men däremot sämre på individnivån. I simuleringarna antas en 

hundraprocentig regelefterlevnad av MSD i systemet, vilket kan ifrågasättas. 

Dessutom har potentiell olikvärdig bedömning av de nationella proven bortsetts 

från i den kvantitativa analysen.247 Därmed kan man misstänka att de positiva 

effekterna på likvärdigheten är något överskattade i MSD, relativt övriga modeller 

(förutom M0). Sammantaget är modell MMOD den modell som verkar ge bäst 

effekt på betygens likvärdighet. 

I en fördjupad utredning av modellerna behöver bland annat även juridiska 

aspekter ingå, se vidare i slutsatser och rekommendationer.   

 

  

 
247 För samtliga modeller som utvärderas kvantitativt har det antagits att proven bedöms utan bias eller slumpvariation, 

oavsett om proven bedöms centralt (MEX, MNORD, MMOD) eller av läraren (M0, MSD). 
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Kapitel 8. Arbetsgruppens slutsatser 

och rekommendationer 

I detta kapitel sammanfattar arbetsgruppen undersökningens slutsatser och 

rekommendationer. 

Slutsatser (grund- och gymnasieskolan): 

Undersökningens huvudsakliga resultat är att det går att förbättra likvärdigheten i 

betygssättningen avsevärt med betygsmodeller som bygger på antingen 

moderering, sammanvägning eller direkt styrning av betygen med centralt 

bedömda nationella slutprov. Modell MMOD (moderering248) har störst positiv 

effekt på betygens likvärdighet och MNORD (sammanvägning) något lägre. Modell 

MSD (direkt styrning på gruppnivå) har också en positiv effekt på betygens 

likvärdighet jämfört med dagens betygssystem men lägre än MMOD och MNORD. 

Statistisk moderering och direkt styrning på gruppnivå hanterar dessutom den 

systemproblematik vad gäller skolors olika betygssättning som föranlett denna 

undersökning.  

Modell MEX, det vill säga modellen med renodlade examensprov, löser visserligen 

också den systematiska olikvärdigheten mellan skolor, men leder på grund av den 

höga slumpvariationen på elevnivå (ett enda prov som avgör hela betyget i det 

specifika ämnet) till en sämre total effekt på likvärdigheten jämfört med 

nuvarande betygssystem. Modellerna beskrivs utförligt i kapitel 4. 

I denna undersökning har inte de juridiska förutsättningarna ingått i bedömningen 

av modellerna. En juridisk utredning bör identifiera eventuella problem utifrån 

rättssäkerhet, transparens och ickediskriminering och bedöma om detta kräver 

förändringar i lagstiftningen samt hur omfattande dessa skulle bli. På så sätt kan 

rimligheten i att införa en viss modell249 bedömas även utifrån ett juridiskt 

perspektiv, exempelvis utifrån om det finns en koppling till grundlagsskyddade 

rättigheter. 

Fördelen med de tre modellerna (MMOD, MNORD, MSD) är att det framstår som både 

välavvägt och effektivt att utnyttja en kombination av lärarnas unika information 

om elevernas kunskaper med centralt bedömda prov på ett sätt som tydliggör de 

nationella provens roll. Examensprov (MEX) diskuteras av bland annat 

Betygsutredningen. Visserligen ger examensprov i grundläggande mening alla 

elever ”samma chans” vid provtillfället. Teoretiskt uppstår därmed ingen skillnad 

 
248 Statistisk moderering är ett modellkoncept som kan omfatta olika sätt att normera betygen i efterhand med hjälp av 

externa gemensamma prov (till exempel nationella prov). Det ska inte sammanblandas med den modell som man 

tillfälligt försökte använda i Storbritannien till följd av inställda examensprov i och med lock down på grund av 

spridningen av coronaviruset. Den modellen som föreslogs i Storbritannien byggde på att moderera elevernas betyg 

utifrån tidigare års resultat och betyg, vilket ledde till omfattande protester då modellen, med viss rätt, ansågs bygga in 

systematiska orättvisor. Om en normeringsmodell skulle införas i Sverige i framtiden och de nationella proven av något 
skäl skulle behöva ställas in skulle man behöva förlita sig på de lärarsatta betygen.  
249 Det är viktigt att undersöka olika sätt att utforma modellerna så att de leder till både ett tillfredsställande utfall för 

likvärdighet, konsekvenser för undervisning, funktion för provsystem och rättssäkerhet.  
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i betygssättningen mellan skolorna. En orättvisa i modellen skulle däremot kunna 

vara att olika skolor förbereder elever olika bra på att genomföra examensproven, 

därutöver kan olika elevgrupper gynnas eller missgynnas av examensprov, vilket 

får större effekt i en modell som enbart vilar på examensprov.  

Modereringsmodellen innebär att lärarna kan fortsätta göra det de som de har 

relativt goda förutsättningar att kunna klara av, nämligen att betygsätta elever 

inom den egna klassen eller skolan utifrån en mer holistisk betygssättningsprincip 

(vilket ligger i linje med vad 2018 års betygsutredning rekommenderar250) och 

utan styrning eller inblandning från central nivå. Däremot centraliseras ansvaret 

för att göra betygen jämförbara mellan skolor genom att utifrån centralt bedömda 

nationella slutprov moderera de lärarsatta betygen i efterhand utifrån skolornas 

resultat på det nationella slutprovet. Elevens meritvärde eller intagningspoäng 

beräknas sedan (på central nivå och utan inblandning från skolorna) som ett viktat 

genomsnitt av det modererade betygsvärdet och elevens eget individuella resultat 

på det nationella slutprovet (i respektive ämne). Den potentiella effekten på 

likvärdigheten jämfört med dagens system bedöms som stor och ligger i 

storleksordningen 30 procent i de undersökta ämnena, utifrån den kvantitativa 

likvärdighetsindikator som använts i analysen. 

Modereringsmodellen skulle kräva vissa förändringar i hur de nationella proven 

konstrueras, administreras och bedöms, men skulle samtidigt öka lärarnas 

friutrymme i såväl undervisningen som betygsättningen lokalt på skolan. Genom 

att slutproven standardiseras årsvis löses problemet med att provens 

svårighetsgrad kan variera mellan olika år. Genom att proven rapporteras på en 

mer fingradig skala bibehålls värdefull information om elevernas 

kunskapsnivåjämfört med ett provbetyg på en A–F-skala. Årsvis standardiserade 

prov har också den stora fördelen att inga ankaruppgifter behövs. Det leder till att 

innehållet i proven kan variera i högre utsträckning med bättre domäntäckning. 

Det ger förutsättningar att konstruera mindre förutsägbara prov med mer 

varierade uppgiftsformat. Dessutom skulle slutproven genomföras efter att lärarna 

satt sina betyg och därmed utgöra en oberoende bedömning av elevernas 

kunskaper. Att genomföra prov efter att lärarna satt betyg förbättrar dessutom 

förutsättningarna för att införa central bedömning. 

Sammanvägningsmodellen innebär samma infrastruktur och förutsättningar som 

ovan, men betygen modereras inte. I stället vägs betyget och det nationella 

provbetyget/examensprovsbetyget ihop mekaniskt och ges till exempel 50 

procents vikt vardera. Det innebär att den del som består av lärarbetyget inte 

påverkas alls. Det betyget används för behörighet och det sammanvägda 

meritvärdet för urval. Skillnaden blir mindre effekt på betygens likvärdighet för 

urval jämfört med modereringsmodellen.   

Direktstyrningsmodellen innebär ett liknande system som tillämpades i Sverige 

när de relativa betygen sattes med den viktiga skillnaden att betygen är 

målrelaterade. Eleverna genomför nationella prov mot slutet av terminen, proven 

 
250 SOU 2020:43. 
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bedöms centralt och återförs till skolan. För att öka de nationella provens stabilitet 

över tid skulle de ekvivaleras i efterhand. Årsvis standardisering skulle teoretiskt 

sett vara möjligt, men utvärderingen av modellen utgår inte från det. Skälet är att 

arbetsgruppen bedömt att det skulle kunna uppfattas som att lärare inte längre 

förväntas sätta sina betyg i relation till mål. 

Inom varje skolenhet sätter lärarna betyg utifrån kurs- och ämnesplanerna med 

kunskapskrav precis som i dag, men betygssnittet på skolan får inte avvika i 

någon större utsträckning från genomsnittet på de nationella proven.  

Det innebär att lärarna på skolan behöver komma överens om hur betygen på 

skolan ska justeras utifrån de nationella proven på gruppnivå vid 

betygssättningen. Det innebär även att lärarna behöver sätta betygen i enlighet 

med det målrelaterade betygssystemet och samtidigt jämka samman nivåerna på 

betygen så att betygsmedelvärdena inte frångår det tillåtna. I praktiken innebär det 

en direkt styrning av lärarnas betygsnivåer på skolnivå då de inte tillåts sätta 

högre betyg än vad medelvärdet på de nationella proven medger. Till skillnad från 

modereringsmodellen, där utjämningen sköts automatiskt och nivåjusteringen 

utifrån de nationella proven sprids ut på skolans samtliga elever, krävs det i denna 

modell att lärarna sätter vissa betyg annorlunda än de hade tänkt sig. Samtidigt 

måste denna justering göras så att det säkerställs att betygen sätts på ett korrekt 

vis i relation till kunskapskraven.   

Direktstyrningsmodellen har mindre positiv effekt på den nationella 

likvärdigheten än föregående modeller. Resultaten i rapporten bygger dessutom 

på ett antagande om total regelefterlevnad, vilket inte är troligt i praktiken. För att 

säkerställa regelefterlevnad kommer Skolinspektionen behöva granska 

tillämpningen i efterhand och kunna vidta lämpliga sanktionsmöjligheter.  

Modellerna är utvärderade utifrån deras konceptuella egenskaper och särdrag och 

samtliga behöver utredas vidare, vilket belyses nedan. Det kan även finnas vissa 

kombinationer av modeller som kan vara intressanta.  

Sammanfattning av slutsatser  

• Undersökningen visar att det går att förbättra likvärdigheten i betygssättningen 

jämfört med dagens betygssystem. 

• Den totala effekten på likvärdigheten begränsas av en låg andel nationella prov 

i samtliga modeller som normerar betygen med nationella prov.  

• Modereringsmodellen har enligt den likvärdighetsanalys som har gjorts i 

undersökningen, bäst förutsättningar att uppnå maximal effekt på den likvärdiga 

betygssättningen utifrån de modeller som har jämförts. Den modell som 

presterar näst bäst är sammanvägningsmodellen och därefter direkt styrning av 

betygen på gruppnivå. 

• Modererings- och sammanvägningsmodellen bygger båda på att dela upp 

ansvaret för betygssättningen mellan lärare och central myndighet.  
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• Modererings- och sammanvägningsmodellen lyfter båda bort de nationella 

proven som stöd för lärares betygssättning. 

• Sammanvägningsmodellen påverkar inte lärarens betygssättning. Det kan leda 

till att det uppstår incitament att inflatera lärarbetygskomponenten. 

• Direktstyrningsmodellen får olika effekt på likvärdigheten beroende på hur stort 

avvikelseintervallet är, samt vilka åtgärder som vidtas för regelefterlevnad.  

• Sammanvägningsmodellen kan framstå som mest transparent, medan 

modererings- och direktstyrningsmodellerna kräver viss förklaring för att 

förstås. 

• Modereringsmodellen och sammanvägningsmodellen säkerställer att det 

nationella provet väger lika mycket för alla elever i ett givet ämne. 

Direktstyrningsmodellen innebär fortsatt att läraren avgör hur tungt provresultat 

ska väga vid betygssättningen på individnivå. 

• Modereringsmodellen och sammanvägningsmodellen innebär att de nationella 

slutproven standardiseras årsvis vilket eliminerar behovet av ankaruppgifter 

och leder till stabila prov. Proven ges därmed större flexibilitet och kan i högre 

grad offentliggöras efter genomförande. Det innebär en annorlunda 

provkonstruktion än dagens nationella prov.251 Direktstyrningsmodellen skulle 

kunna bygga på ekvivalering i efterhand för att säkerställa provstabiliteten över 

tid.  

• Modereringsmodellen och direktstyrningsmodellen innebär sannolikt att trycket 

på lärare att sätta höga betyg minskar avsevärt. I direktstyrningsmodellen 

minskar trycket ju mindre avvikelseintervall som tillåts. 

• Modereringsmodellen kräver inget system för regelefterlevnad, eftersom alla 

incitament för skolor och lärare att inflatera betygen är borttagna.  

• Modereringsmodellen och sammanvägningsmodellen förutsätter och 

underlättar att central bedömning av de nationella proven införs. 

Direktstyrningsmodellen förutsätter centralt bedömda prov, men underlättar inte 

införandet av det eftersom resultaten behöver vara tillgängliga innan 

betygssättningen. 

 

Rekommendationer och behov av fortsatt 

utredning  

Arbetsgruppen rekommenderar att modereringsmodellen, 

sammanvägningsmodellen och direktstyrningsmodellen utreds vidare eftersom de 

enligt analyserna har störst potential att substantiellt förbättra likvärdigheten i det 

svenska skolsystemet. I en sådan utredning bör följande ingå. 

 
251 Även sammanvägningsmodellen kan med fördel baseras på standardiserade prov, men skulle också kunna återföras 
på en målrelaterad skala med provbetyg på AF-skala. Den kvantitativa utvärderingen visar att modellen ger bäst resultat 

med årsvis standardiserade slutprov på en mer fingradig skala än med provbetyg på AF-skala (i praktiken 6-gradig skala 

= få steg = stor informationsförlust).  



 

125 LIKVÄRDIGA BETYG OCH MERITVÄRDEN 

Påverkan på undervisningen 

Enkätundersökningar visar upprepade gånger att dagens betygsstödjande 

nationella prov uppskattas av lärarna.252 Lärare upplever att proven både ger ett 

stöd för betygssättningen och är ett stöd i undervisningen genom att ge konkretion 

åt mål och kunskapskrav i kursplanen.253 Samtidigt tar proven tid från 

undervisningen.254 När det gäller påverkan på en likvärdig betygssättning så får 

proven olika roll i de olika modellerna men det finns också gemensamma 

problem. Kombinationen med stora krav på provens reliabilitet kan innebära 

svårigheter att pröva delar av kurs- och ämnesplaner som inte går att bedöma 

centralt, vilket behöver beaktas. Ju större vikt proven får, desto större anledning 

att förbereda eleverna till proven. I modellerna kan det dock leda till att 

undervisningens inriktas mot proven och på så vis riskeras läroplanen att smalnas 

av. Det är därför viktigt att de nationella proven inte uppfattas mer avgörande för 

individen än vad modellen anger.  

Med modererings- och sammanvägningsmodellen ska proven inte användas av 

lärarna, utan bedömningen och användningen av dem ligger vid sidan av lärarens 

betygssättning. I modereringsmodellen görs proven efter att läraren satt sitt betyg. 

Proven har en betydelse dels för att justera betygssättningen på skolan, dels 

påverkar provresultaten det den enskilde individens intagningspoäng. Hur kan 

man tänka sig att det påverkar hur proven påverkar undervisningen? Det är inte 

självklart. För eleven har provresultatet en mer direkt betydelse än idag samtidigt 

som det bara påverkar en del av intagningspoängen. Provresultaten påverkar inte 

lärarens betygssättning så på det viset kan man tro att proven kommer styra 

undervisningens innehåll mindre jämfört med idag. Samtidigt ligger det även i 

lärarens intresse att eleverna presterar bra på proven. För skolan som helhet kan 

provresultaten ha betydelse eftersom de justerar nivån på intagningspoängen på 

skolan. Hur proven påverkar undervisningen är komplicerat och behöver utredas 

vidare. 

Motsvarande kan gälla för sammanvägningsmodellen då betyget är en del och det 

nationella provet en annan del av meritvärdet. Om provet endast utgör en liten del 

av meritvärdet minskar påverkan på undervisningen, men ju mindre vikt proven 

får, desto mindre bidrar de till en likvärdig betygssättning. 

I direktstyrningsmodellen ökar sannolikheten för att de nationella provens 

styrning på undervisningen ökar, eftersom det då regleras hur mycket betygens 

medelvärde får avvika från provens på skolnivå. Modellen innebär liksom i dag 

att det är läraren som ska ta del av och använda provet vid betygssättningen. 

Kravet på stabila prov föreligger i samtliga modeller och årsvis standardisering av 

proven skulle kunna bli tillämpbart eller för direktstyrningsmodellen ekvivalering 

i efterhand. I en direktstyrningsmodell kan det vara viktigt att tydliggöra provens 

konstruktion för lärare eftersom de ska använda resultaten. 

 
252 Senaste enkäten (2019i). 
253 Se t.ex. Skolverket (2005).  
254 Se t.ex. SOU 2016:25 s. 243. 
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Reformtrötthet 

Vid eventuella förändringar är det även viktigt att beakta reformtrötthet hos 

landets skolor och lärare. Det talar för att prioritera en modell som ställer färre 

krav på lärare att ta till sig nya regler, förhållningssätt och arbetsmetoder. Särskilt 

viktigt är det att en modell inte skapar nya pålagor för lärare i form av ökad 

dokumentation, regelefterlevnad och arbetsbörda. Om något bör den snarare lätta 

upp kraven på lärare i dessa avseenden.255 Med en modereringsmodell behöver 

inte lärare ta hänsyn till de nationella proven inför betygssättningen men samtidigt 

ställs krav på en samordning av betygssättningen inom skolan med mer av 

gemensamma prov etc. Lärarna behöver dock inte lära sig om någon ny reglering 

vad gäller betygssättningen.  Inte heller i en sammanvägningsmodell behöver 

lärarna lära sig ett nytt system för betygssättningen och de behöver inte ta hänsyn 

till nationella proven i sin betygssättning. Det innebär samtidigt att de nationella 

proven inte heller utgör ett stöd vid betygssättningen. En direktstyrningsmodell 

skulle däremot innebära ändrade arbetssätt på skolorna då lärarna i de ämnen där 

prov ges behöver säkerställa att betygsmedelvärdena inte avviker mer än vad som 

är tillåtet från medelvärdet från de nationella proven. Dessutom tillkommer nya 

tillsynsåtgärder. 

Påverkan på olika elevgrupper 

I undersökningen har effekter för elever med olika prestationsnivå analyserats 

men inte för elevgrupper som kön, migrationsbakgrund, socioekonomisk 

bakgrund som i tidigare rapporter. Det är något som framtida utredningar får 

undersöka.  

En problematik som också behöver utredas vidare är den så kallade outlier-

problematiken eller keep your company-effekten256. Det behöver utredas mer i 

detalj om och hur detta problem uppstår inom modereringsmodellen och 

direktstyrningsmodellen och i så fall vilka lösningar som står till buds. Problemet 

handlar om att en högpresterande elev på en relativt sett lågpresterande skola med 

en relativt generös betygssättning skulle kunna påverkas negativt eftersom 

resultaten på skolnivån påverkar. På motsvarande sätt skulle en lågpresterande 

elev på en relativt sett högpresterande skola med en relativt restriktiv 

betygssättning kunna påverkas positivt.257 Baserat på diskussioner, samtal och 

reaktioner inom ramen för detta arbete är frågan om lämpligast sätt att hantera 

problemet viktig att undersöka vidare.258 I ett eventuellt framtida utredningsarbete 

behöver också en juridisk konsekvensutredning göras. Det kan till exempel handla 

om en bedömning av om en viss modell skulle riskera att kunna leda till 

diskriminering. Det handlar även om hur betyg eller meritvärden ska kunna 

 
255 SOU 2018:17. 
256 Williamson, Joanna (2016). 
257 Denna effekt uppstår delvis på grund av tak- och golveffekter i dagens A–F-skala, det vill säga den 6-gradiga skalan 

diskriminerar inte i tillräckligt hög grad mellan olika nivåer i F respektive A-intervallet. 
258 Gällande en modereringsmodell har två huvudsakliga sätt att hantera problematiken identifierats. Det ena innebär att 

sätta ett gränsvärde för avståndet mellan elevens individuella provresultat och skolans medelvärde över vilket elevens 
meritvärde inte påverkas av skolnivån. Det andra innebär att införa en progressiv viktning av elevens provresultat där 

vikten på det individuella provresultatet ökar med avståndet till skolans genomsnittliga resultat. Det kan förstås finnas 

ytterligare sätt att hantera problemet på. 
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hanteras på ett rättssäkert och förutsägbart sätt, utifrån förvaltningsrättsliga 

principer. En ytterligare fråga är att bedöma hur elevernas uppfattning av 

rättssäkerhet kan komma påverkas. 

Om man bedömer att man kan gå vidare med en av modellerna, kan det behöva 

möjliggöras genom lag och mer detaljerade bestämmelser. Då behöver 

bestämmelserna utformas så att alla behandlas lika vid tillämpningen. Vidare bör 

bestämmelserna utformas så att modellen inte innebär att en individ riskerar att 

missgynnas av omständigheter individen inte kan styra över, så som skolans totala 

resultat. Ska detta frångås behöver det styrkas att det är proportionerligt i relation 

till syftet med åtgärden. 

En erfarenhet från det relativa systemet är att situationer där en enskild elev kan 

komma att missgynnas behöver undvikas i mesta möjliga mån. Analyserna visar 

att samtliga modeller, inklusive dagens modell, i olika grad leder till att enskilda 

elevgrupper systematiskt gynnas eller missgynnas. Modereringsmodellen 

uppvisar sammantaget minst problem med sådana systematiska effekter på 

enskilda elevgrupper, medan dagens system uppvisar relativt stora systematiska 

effekter för enskilda elevgrupper. Här behövs dock fler mer ingående analyser där 

flera typer av elevgrupper undersöks för att identifiera vilken modell som 

minimerar oönskade effekter för olika elevgrupper.259 

Det är i sammanhanget även viktigt att utreda konsekvenserna för små 

skolenheter och hur det skulle kunna hanteras för modererings- och 

direktstyrningsmodellerna. 

Skillnader synliggörs 

Om den olikvärdiga betygsättningen mellan skolor elimineras, vilket kan 

förväntas av modereringsmodellen och direktstyrningsmodellen, kommer det att 

resultera i att tidigare dolda skillnader synliggörs i högre grad. Att skillnaderna 

kommer i dagen är en konsekvens av att betygen och meritvärdena blir mer 

likvärdiga. Den i särklass största systematiska förändringen gäller att den relativa 

betygssättningen försvinner. Det betyder att elever som tidigare gynnades i 

betygssättningen av att gå i en skola med låg prestationsnivå inte längre kommer 

göra det. Och motsvarande gäller att elever som tidigare missgynnades i 

betygssättningen av att gå i en skola med hög prestationsnivå inte längre gör det. 

Det är stora förändringar. Om den relativa betygssättningen eliminerades i årskurs 

9 är beräkningen att resultatskillnaden mellan skolor skulle öka med ungefär 80 

procent i provämnena mellan skolor med en standardavvikelses skillnad i 

prestationsnivå.260 För gymnasiet är effekten ungefär lika stora i de tre ämnen som 

har prov.261 

Skolans prestationsnivå hänger förstås samman med elevernas förutsättningar på 

skolorna och elever som går i skolor med svag socioekonomisk bakgrund kan 

 
259 Det finns flera olika varianter av statistisk moderering. Se Williamson, Joanna (2016). 
260 Skolverket (2019a) s. 35.  
261 Skolverket (2020a) s. 42. 
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förväntas få ännu lägre betyg när den relativa betygssättningen försvinner.262 Om 

inte kraven för godkända betyg ändras kan ännu fler elever på sådana skolor 

förväntas inte klara av behörighet till gymnasieskola och inte klara av 

gymnasieexamen. Arbetsgruppen bedömer att sådana konsekvenser är mycket 

viktiga att beakta och undersöka vidare.  

Ökad samordning av bedömning på skolan 

För bästa möjliga precision i modereringsmodellen och direktstyrningsmodellen 

bör betygen normeras mot skolenhetsnivån (i stället för klassnivån) för att 

gruppen inte ska bli för liten. Detta kräver att betygen inom skolenheten ska vara 

så likvärdiga som möjligt mellan olika klasser och olika lärare. Den interna 

jämförbarheten av betygsättningen på skolan kan åstadkommas genom 

exempelvis gemensamma prov och att rektorn ger förutsättningar för en kollegial 

sambedömning mellan lärarna på skolan. I skolsystem som använder en 

modereringsmodell i dag är det vanligt att normera mot skolenhetsnivå, dels av 

ovan nämnda skäl, dels utifrån ett professionsstärkande perspektiv där lärarna blir 

ansvariga för skolans interna bedömningsarbete.263 Även med en 

direktstyrningsmodell behöver det ske en ökad samordning inom skolenheterna. 

Troligen någon typ av betygskonferenser för att säkerställa att medelvärdena i 

betyg och nationella prov inte avviker mer än tillåtet.  

I fallet med en sammanvägningsmodell kommer lärarnas betygssättning se ut som 

i dagsläget, men utan nationella prov. Det innebär att det i möjligaste mån 

behöver säkerställas att betygen blir så likvärdiga som möjligt och att trycket på 

lärarnas betygssättning inte ökar, utan som tanken är med modellen, avlastas då 

betyg och nationella prov presenteras separat. Risken finns annars att trycket på 

lärarnas betyg snarare ökar då det är svårare att påverka de nationella proven som 

bedöms centralt. 

Central bedömning 

I alla modellerna är det nödvändigt att bedömningen av de egna elevernas 

provsvar inte ligger på skolan, då det leder till en olikvärdig bedömning av 

svaren. Att elevsvar bedöms av utbildade bedömare centralt är att föredra för att 

stärka legitimiteten. Om provresultatet på ett likvärdigt sätt ska påverka betygen 

mot en nationellt jämförbar nivå behöver proven vara mer likvärdigt bedömda. 

Det talar för att central bedömning med utbildade bedömare är att föredra för att 

kunna utveckla metoder som i möjligaste mån säkerställer 

bedömaröverensstämmelsen av provens delar. Dessutom är det viktigt för den 

individuella rättssäkerheten.264  

 
262 Se diskussion Skolverket (2019a) s. 39f.  
263 Se HKEAA (2018), NESA (2020b). 
264 Observera också att central bedömning ökar likvärdigheten mer än endast genom den effekt som det innebär att ta 

bort incitament för en lärare att bedöma sina egna elevers prov generöst. Vid central bedömning av prov är det inte en 

bedömare som bedömer en elevs hela prov utan istället bedömer ett bedömarlag endast en eller ett par uppgifter av alla 
elevers prov. Inom bedömarlaget sker kontinuerlig kvalitetskontroll så att alla gör likvärdiga bedömningar. Detta 

innebär i praktiken att om ett bedömarlag skulle vara ovanligt sträng i bedömningen av en enskild uppgift medan ett 

annat bedömarlag är mer generös i bedömning av en annan uppgift, så påverkar det alla elever lika i hela årskullen. Om 
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I fallet med modereringsmodellen och sammanvägningsmodellen finns inget skäl 

att lärarna ska ges tillgång till provresultaten för sin betygssättning och då bör 

proven genomföras sent under terminerna och den centrala bedömningen 

förläggas efter terminsavslut. Detta kan vara en viktig komponent för att lösa 

logistiken med central bedömning, utan att lärare behöver ägna undervisningstid 

för att bedöma prov eller att externa bedömare rekryteras från de lärare som 

annars skulle undervisa i skolan.  

I fallet med direktstyrningsmodellen måste lärarna ha tillgång till provresultaten 

inför betygssättningen för att kunna särskilt beakta dem och göra jämförelsen 

mellan provmedelvärdet och betygsmedelvärdet på skolan och säkerställa att 

avvikelserna inte blir för stora. Det ställer stora krav på en snabb bedömning av 

proven och en snabb återföring till skolorna.  

Mer varierade prov 

Om provresultaten standardiseras för varje årskull behöver inte gränser för 

provbetyg bestämmas på förhand eller ekvivaleras mot tidigare provversioner 

med ankaruppgifter för att skapa stabila prov. Detta innebär att proven kan 

utvecklas och varieras i större utsträckning mellan olika år utan att det påverkar 

likvärdigheten. En annan positiv effekt är att genomförda prov i större 

utsträckning kan offentliggöras.  

Eftersom validiteten i proven avgörs utifrån kunskapsnivå behöver inte heller 

provinnehållet hållas homogent över tid. Så länge det urval av frågor som gjorts i 

förhållande till styrdokumenten i varje provversion fortfarande ger en tillräckligt 

rättvisande kunskapsnivå spelar det mindre roll om innehållet varierar från 

version till version, förutsatt att bedömarna av proven klarar av att förhålla sig till 

variationen. Variationen av innehåll och form skulle även kunna minska risken 

för att en alltför snäv del av ämnesplanen prövas i proven på ett för snävt sätt. Det 

är viktigt att undvika för att provens utformning annars blir förutsägbar för elever 

och lärare med risk för teach to the test och en därigenom avsmalnad läroplan 

som genomförs i undervisningen. Det förefaller helt enkelt rimligt att mer 

varierade prov ger en mer varierad undervisning än mer likformiga prov. Proven 

kommer visserligen behöva ta hänsyn till den undervisning som bedrivits i 

skolorna för att resultaten ska ha legitimitet hos målgruppen, men 

provkonstruktionen utgår då från en varierad undervisning i stället för att 

standardisera densamma. Detta medför även att revideringar av styrdokument inte 

får lika stora konsekvenser för provkonstruktionen som i dag. 

Möjligheten för detta är mer begränsad för direktstyrningsmodellen och 

utgångspunkten är att proven där ekvivaleras i efterhand. Riktigt samma 

möjligheter med varierade prov finns inte med ekvivalering i efterhand, men 

proven borde med den metoden kunna bli mer stabila över tid. De nationella 

 
man däremot använder extern bedömning så att lärarna i princip bedömer varandras prov missar man den positiva 

effekten och en lärare som bedömer ovanligt strängt eller generöst kommer att påverka likvärdigheten negativt. 
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proven behöver då ha hög grad av sekretess. Detta behöver utredas vidare och om 

årsvis standardisering är ett alternativ även för direktstyrningsmodellen. 

Påverkan på andelen godkända betyg 

Om inte kraven för godkända betyg ändras så innebär ett införande av modellerna 

sannolikt att en större andel elever inte når godkända betyg.265  Detta beror på att 

många elever idag ges ett mer ”generöst” betyg än provbetyg, särskilt vid gränsen 

mellan F och E och de tre huvudmodellerna justerar på olika sätt denna generösa 

betygssättning (på gruppnivå). 

Men det beror också på hur man utformar modellerna. Om modereringsmodellen 

enbart används för att kalibrera meritvärdet för urval, men inte styr behörigheten, 

påverkar den i detta avseende inte andelen F. Nackdelen med ett sådant 

förfaringssätt är att likvärdigheten för behörighet inte förbättras trots att 

likvärdighetsproblemen med betygen även finns i den delen av betygsskalan.266 

Samtidigt har modellen fördelen att den hanterar olikvärdigheten där den spelar 

allra störst roll: för urval i konkurrensen om attraktiva utbildningsplatser. Att ta 

fram förslag på hur F ska hanteras i en modereringsmodell utifrån ett 

behörighetsperspektiv bör dock ske i ett eventuellt fortsatt utredningsarbete267 och 

diskuteras inte i huvudtexten till denna rapport. Däremot redovisas några tänkbara 

alternativ i bilaga 6.268 

Med en sammanvägningsmodell skulle inte andelen F påverkas om inte de 

lärarsatta betygen blir mer likvärdiga. I modellen används lärarbetygen för 

behörighet och en mekanisk sammanvägning av elevens nationella provbetyg och 

betyg till ett meritvärde för urval. Eftersom de lärarsatta betygen inte påverkas i 

modellen kommer denna del inte heller bli mer likvärdig och andelen F borde 

därför inte öka. 

Med en direktstyrningsmodell skulle andelen F sannolikt öka eftersom lärarnas 

betyg normeras mot de nationella proven. Det innebär att avvikelser mellan 

nationella prov och betyg på gruppnivå endast tillåts vara små eller inga alls, 

vilket för de flesta ämnen skulle leda till att fler F sattes.   

Detta behöver noggrant studeras genom fördjupade analyser av potentiella 

effekter på enskilda elever och elevgrupper. Det är också av största vikt att vidare 

undersöka hanteringen av skolor med små elevgrupper. 

 
265 Se även avsnittet ovan ”Skillnader synliggörs” där detta också särskilt kan ”drabba” skolor som redan har låga betyg 

och många obehöriga elever.  
266 I modell MSD syftar proven till att kalibrera lärarnas betyg direkt och då går det inte att separera på samma sätt för 

urval och behörighet. Effekten av normering enligt modell MSD skulle då sannolikt innebära en ökad andel F. Med 

dagens regelverk skulle detta, till exempel, kunna få effekten att en större andel elever inte kommer in på 

gymnasieskolans nationella program och därmed behöver beredas plats på ett introduktionsprogram. 
267 Se även SOU 2020:43. 
268 Det finns flera tänkbara alternativ där ett är att helt enkelt avskaffa behörighetskravet till gymnasieskolan. Andra 

”mjukare” alternativ är att endast de elever som är obehöriga enligt såväl lärarbetyget, det modererade betyget och 

slutprovet bedöms som obehöriga. En sådan modell erbjuder således eleven två ytterligare ”ventiler” (moderering och 
slutprov) för att ta udden av eventuell olikvärdighet i lärarbetyget. Detta innebär också att elever som ges ett lärarbetyg 

som inte ger behörighet fortfarande har incitament att studera för och genomföra slutprovet, något som är viktigt för att 

säkerställa normeringen på skolnivå. 
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Ökad normeringseffekt 

I dagsläget genomförs obligatoriska prov i fem av cirka 16 ämnen i grundskolans 

årskurs 9 och 300 av 2 500 poäng i en gymnasieexamen. Detta anser 

arbetsgruppen vara en för låg andel ämnen med prov för att åstadkomma en 

tillräcklig sammantagen positiv effekt på likvärdigheten i meritvärdena. Det 

innebär att det antingen behöver införas fler prov, att närliggande ämnen 

normeras med provämnen eller ämnen eller att timplaner viktas annorlunda.  

Det är inte rimligt, oavsett modell, att endast vissa ämnen som utgör grunden för 

meritvärden normeras utifrån nationella prov. Det skulle knappast vara möjligt att 

få legitimitet för ett system där vissa ämnen inte alls normeras. Risken är 

uppenbar att betygssättningen i icke normerade ämnen inte blir likvärdig och att 

vi kommer ha samma diskussion om bristande likvärdighet som idag.  

För att modellerna ska åstadkomma maximalt likvärdig betygssättning finns två 

huvudsakliga vägar att gå. Antingen har alla de ämnen som utgör urval för nästa 

nivå nationella prov eller motsvarande eller så låter man provämnena normera 

nivån i icke-provämnena.  

Ett sätt att öka likvärdighetseffekten i årskurs 9 är vikta ämnenas meritpoäng efter 

timplanen. I dagens system har icke-provämnen med få undervisningstimmar lika 

stor vikt för meritvärdet för provämnen med flerdubbelt undervisningstimmar. 

Ämnena skulle kunna ges ett värde utifrån hur många timmar eleverna läser 

ämnet i högstadiet. Det viktade värdet används som vikt vid uträkning av 

meritvärden, på motsvarande sätt som meritvärdena från gymnasieskolan. En 

sådan viktning skulle i runda tal innebära att 65 procent av meritvärdet skulle 

kunna likvärdighetssäkras jämfört med drygt 30 procent i dag. 

För gymnasieskolan kommer det sannolikt införas ämnesprov vilket ökar andelen 

poäng som har nationella prov. Men det finns också skäl att diskutera om 

verkligen alla gymnasiekurser, i synnerhet alla yrkeskurser, ska ligga till grund 

för urvalet till högskolan. Det är förmodligen en tämligen unik ordning i Sverige. 

Något man kan utreda vidare är om det skulle vara acceptabelt att resultaten för 

provämnena på en skola även skulle normera nivån i icke-provämnen. Resultatet 

av de statistiska analyserna visar att normering av andra ämnen med provämnen, 

till exempel att normera betygen i slöjd med betyget i matematik, inte är 

oproblematiskt eftersom korrelationerna mellan provämnen och icke-provämnen 

är låga. Detta kan ändå vara av intresse av undersökas vidare som ett alternativ till 

att endast provämnen utgör grunden för intagning till nästa nivå. 

Många andra länder som till exempel tillämpar examensprovssystem låter 

eleverna genomföra studentskrivning i ett urval av ämnen utifrån vilka behörighet 

och meritvärde beräknas exklusivt. Det kan även finnas skäl att överväga att vissa 

av befintliga bedömningsstöd i gymnasieskolan görs om till prov, till exempel i 

fysik, kemi och moderna språk. I sammanhanget kan det finnas anledning att lyfta 

att det inte finns något skäl att inte anta att frivilliga, provlika bedömningsstöd 

tillämpas minst lika olikvärdigt som ett nationellt prov, där frivilligheten 
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ytterligare förstärker effekten. Möjligtvis kan man även, likt Finland, låta eleven 

själv välja vilka ämnen hen ska skriva prov i, för att begränsa mängden prov per 

elev. Därför är det viktigt att noggrant överväga vilken roll den typen av verktyg 

ska spela framöver och ytterligare utredning behövs angående vilken betydelse 

som är rimlig för gymnasieskolans olika kurser vid ansökan till högskolan. 

En ytterligare variant som inte har undersökts närmare är kombinationer av en av 

modellerna som diskuterats i detta kapitel och modell MOBU och MSOC. De skulle 

kunna betraktas som tänkbara komplement för att stärka likvärdigheten i betygen i 

ämnen utan nationella prov eller slutprov. 

Sammanfattning av rekommendationer 

(Generellt för samtliga modeller)  

• Fördjupad analys av provens påverkan på undervisningen. 

• Beaktande av lärarnas mottagarkapacitet. 

• Beaktande av hur incitament för provgenomförande kan påverkas om 

exempelvis normeringen sker mer mot grupp- än mot individnivå. 

• Beaktande/Analys av behovet av ett förstärkt kompensatoriskt 

resursfördelningssystem när större skillnader synliggörs genom mer likvärdiga 

betyg. 

• Bedömning av behovet av stöd för likvärdiga bedömningar inom skolor samt 

hur det bäst kan organiseras. 

• Konsekvenser för provkonstruktionen om/när de nationella proven 

standardiseras årsvis alternativt ekvivaleras i efterhand. 

• Utfallet på andelen underkända betyg och lämpliga behörighetsregler. 

• Åtgärder för att öka den totala effekten på meritvärdets likvärdighet, exempelvis 

genom att se över antalet provämnen, antagningsreglerna från grundskola till 

gymnasieskola och från gymnasieskola till högskola, samt 

meritvärdesberäkningen. 

• Utredning av behörighetskravet till gymnasieskolan och eventuella 

konsekvenser för antagning till högre utbildning.  

• Utredning av rättssäkerhetsaspekter samt vilken reglering som behövs för att 

genomföra viss modell. 

• Juridisk bedömning av risker för att elever missgynnas av vald modell och 

bedömning av risker för diskriminering med viss utformning av provsystem eller 

modell. 

• Fortsatt utredning av detaljutformning av förslaget i gymnasieskolan.  

• Utredning kring hur modellerna skulle kunna utformas inom kommunal 

vuxenutbildning på gymnasial nivå där kopplingen till gruppen ofta saknas. 

Utredningsbehov för modereringsmodellen  

• Fördjupad utvärdering av optimal vikt mellan prov och betyg. 

• Utvärdering av olika varianter av statistisk moderering. 

• Fördjupad analys av modellens konsekvenser för olika elevgrupper, däribland 

elever som avviker mycket kunskapsmässigt relativt skolans genomsnittsnivå. 
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• Utreda lämpliga åtgärder för att hantera till exempelvis ovanligt små 

skolenheter. 

Utredningsbehov för sammanvägningsmodellen 

• Utvärdering av optimal vikt mellan prov och betyg. 

• Fortsatt utredning av åtgärder för att motverka det grupprelativa inslaget i 

betygssättningen. 

Utredningsbehov för direktstyrningsmodellen 

• Utreda hur stort spann för avvikelser som är rimliga inom ämnena. 

• Utreda hur tillsyn behöver hanteras för att säkerställa regelefterlevnad i 

modellen.  

• Fördjupad analys av modellens konsekvenser för olika elevgrupper, däribland 

elever som avviker mycket kunskapsmässigt relativt skolans genomsnittsnivå. 

• Utreda lämpliga åtgärder för att hantera till exempelvis ovanligt små 

skolenheter. 

• Utreda om ekvivalering i efterhand eller årsvis standardisering ger bäst 

provstabilitet och legitimitet. 

 

 

Utveckling utan att normera betygen 

Införandet av en modell för att stärka betygens och meritvärdenas likvärdighet har 

en kostnad. Den består bland annat i de konsekvenser high stakes-prov kan få för 

undervisningen och provstress, men även resurser som krävs för att justera 

nuvarande nationella prov i detta syfte. Det handlar även om vad den här typen av 

system kan få för konsekvenser för exempelvis elevernas kunskapsutveckling, 

skolans bildningsuppdrag, skolvalssystemet samt för lärarnas profession. Dessa 

saker behöver noggrant utredas vidare och även om alla konsekvenser inte är 

negativa behöver de vägas mot vinsten av mer likvärdiga betyg och meritvärden. 

Är detta ett pris som är värt att betala?  

Om ingen modell utreds vidare finns det anledning att undersöka möjligheterna 

till förbättring och utveckling inom befintliga ramar. Den inslagna vägen för 

prov- och betygssystemets utveckling riskerar att inte förbättra betygens 

likvärdighet per se om det inte kombineras med en normeringsmodell för prov 

och betyg. Detta bland annat eftersom det finns skäl att anta att det särskilda 

beaktandet tenderar att ske på ett olikvärdigt vis, exempelvis genom det 

grupprelativa inslag i betygssättningen som Skolverkets rapporter visat på.269 

”Särskilt beakta proven” är en svårtillämpad bestämmelse, erfar arbetsgruppen 

utifrån kontakter med lärare, och om en modell inte införs för hur proven mer 

explicit ska normera betygssättningen behöver troligen bestämmelsen förtydligas. 

 
269 Skolverket (2019a & 2020a). 
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Utan något slags modell kan det behöva undersökas om provens syfte bör 

formuleras annorlunda, exempelvis optimering för att generera kvalitetssäkrade 

underlag till lärarnas betygssättning snarare än att leda till ett provresultat som 

särskilt ska beaktas.  

Arbetsgruppens slutsats är att en normeringsmodell är nödvändig för att 

åstadkomma en substantiell effekt på betygens likvärdighet. Om inte behöver 

frågan ställas huruvida dagens betyg är ändamålsenliga för urval till fortsatta 

studier. 
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