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3 BILAGA 5 

Presentation av modell MMOD: 

statistisk moderering  

I denna bilaga beskrivs och analyseras hur statistisk moderering av betyg fungerar 

som ett verktyg att förbättra likvärdigheten i betygsättningen. Vilka är 

möjligheterna och vilka är begränsningarna med en sådan modell? Moderering 

innebär att centralt i efterhand justera/normera eller moderera de betyg som 

eleverna erhållit från skolan genom att utnyttja skolornas resultat från centralt 

administrerade och rättade nationella slutprov i respektive ämne. 

Syftet med denna bilaga är att beskriva det grundläggande konceptet med 

statistisk moderering av betyg för en läsekrets som inte nödvändigtvis är utbildade 

i statistisk metod men som är väl införstådda med hur nuvarande betygssystem 

fungerar på systemnivå. I bilagan beskrivs hur en modell med moderering av 

betygen skulle kunna appliceras på det svenska skolsystemet utan att behöva 

ändra betygssystemet i grunden. Dessutom analyseras vilka konsekvenser en 

sådan betygsmodell skulle få på skolans olika aktörer så som elever, lärare, skolor 

och centrala myndigheter. I bilagan behandlas även vilka krav som ställs på de 

nationella proven för att en betygsmodell med moderering av betygen ska kunna 

fungera som det är tänkt. 

B5.1 Koncept 

Utgångspunkten till att överväga en modell med statistisk moderering är att det 

finns en grundläggande systemproblematik i dagens betygssystem: 

− Lärarna är bra på att betygsätta eleverna på ett rättvist sätt inom den egna 

klassen/skolan. 

− Lärarna kan omöjligen landa på exakt samma bedömning för samma 

prestation mellan olika skolor och i olika delar av landet. 

I ett mättekniskt perspektiv kan detta uttryckas som att: 

− Varje lärare/skola sätter rättvisa betyg men efter en egen skala. 

− Olika skolors skalor är generellt inte jämförbara. 

− Om elevers prestationer inte mäts på samma skala kan betygen inte bli 

likvärdiga. 

En betygsmodell med moderering löser denna systemproblematik genom att dela 

upp ansvaret för betygsättningen genom att: 

• Låta lärarna fortsätta göra det de är bra på, betygsätta elever inom den egna 

klassen/skolan utifrån existerande kunskapskrav och utan 

styrning/inblandning från central nivå. 

(= fortsätta sätta betyg efter den egna skalan) 
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• Centralisera ansvaret för att göra betygen jämförbara mellan skolor 

(= transformera de lokala betygen till en gemensam skala) 

I en modell med statistisk moderering av betygen utgör det nationella provet det 

gemensamma mätinstrument som möjliggör att alla rikets skolors betyg kan mätas 

på samma skala. Denna information utnyttjas till att översätta/transformera 

skolornas betyg till en gemensam skala, utifrån hur skolan presterar på aggregerad 

nivå på det nationella slutprovet. Att översätta betygen från de olika skolorna till 

en gemensam skala är vad som menas med statistisk moderering av betygen på så 

sätt att betygen justeras/modereras upp eller ned beroende på skolans 

genomsnittliga resultat på det nationella provet, i förhållande till övriga skolors 

resultat. Denna modereringsprocess ändrar inte på något sätt den interna 

rankingen på skolan mellan olika elever utan justerar endast skolans nivå mot 

andra skolor samt även spridningen i elevernas betyg. Förutom att moderera de 

lärarsatta betygen utifrån skolans samlade resultat utnyttjas även elevens 

individuella resultat från slutprovet som en oberoende mätning av elevens 

kunskaper, vilken sedan vägs samman med elevens modererade betyg till en 

slutlig intagningspoäng i respektive ämne. Meritvärdet beräknas sedan som 

summan eller genomsnittet av intagningspoängen i varje ämne.1 

  

 
1 Meritvärdet kan eventuellt beräknas som ett viktat genomsnitt av ämnenas intagningspoäng där varje ämnes vikt är 

proportionerligt mot hur omfattande kursen/ämnet är i förhållande till den totala timplanen/studiepoängen.   
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I rutan nedan beskrivs översiktligt hur processen enligt modereringsmodellen 

MMOD går till för ett givet ämne. 

1. Läraren sätter ett målrelaterat Lokalt Betyg (LB), på A-F skala (utan 

hänsyn till NP-resultat) i samarbete med övriga lärare på skolan. 

→ LB är det lärarsatta betyget utifrån kunskapskraven som förs in i 

betygskatalogen.  

2. Eleven skriver ett Nationellt Slutprov (SP) i varje ämne (centralt rättat, 

resultat återförs ej tillbaka till skolorna) 

→ SP är ett officiellt provresultat, för varje ämne, uttryckt på en årsvis 

standardiserad skala (ex. 1–100, medelvärde 50, standardavvikelse 15). 

3. De lokala (lärarsatta) betygen (LB) samlas in centralt och modereras efter 

skolans genomsnittliga resultat och spridning på det nationella slutprovet (i 

respektive ämne): 

→ Modererat betygsvärde (MB), uttryckt på samma standardiserade skala 

som slutprovet (ex. 1–100, medelvärde 50, standardavvikelse 15). 

4. En nationell Intagningspoäng (IP) beräknas centralt, baserat på ett viktat 

genomsnitt av det modererade betygsvärdet (MB) och elevens eget 

individuella resultat på slutprovet: 

 

IP = 0,60 x MB + 0,40 x SP  (vikterna exempel) 

 

→ Elevens IP mäts på samma kontinuerliga skala (1-100) som MB och SP. 

IP är en officiell intagningspoäng i ämnet som tillsammans med 

intagningspoängen i övriga ämnen bildar meritvärdet och som används för 

intagning till högre utbildning. 

 

I diagram B5.1 visas den grundläggande konceptuella modellen för moderering 

och i diagram B5.2 ges ett enkelt exempel baserat på tre fiktiva skolor med sex 

elever per skola. 
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Diagram B5.1. Grundläggande konceptuell bild av modereringsmodell MMOD. 
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Diagram B5.2. Förenklat exempel på hur modereringsmodellen MMOD fungerar, baserat på tre skolor med sex elever i varje skola.  
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Förklaringar till diagram B5.1 

1. Skolorna utformar själva prov och bedömningsunderlag baserade på den 

nationella kursplanen. Men istället för att som i dagens system bocka av att 

olika detaljer i kunskapskraven har uppfyllts, kan ett mer holistiskt 

bedömningsförfarande tillåtas. Observera dock att det fortfarande handlar om 

ett målrelaterat betygsystem. Skolorna skulle kunna betygsätta eleverna efter 

förenklade kunskapskrav t.ex. enligt typen: Grundläggande förmåga (E), god 

förmåga (D), …..avancerad förmåga (B) osv. Det är inget problem att 

skolorna här gör olika tolkningar av dessa värdeord då nivån kommer att 

modereras utifrån det nationella slutprovet i nästa steg. Betygen ges därmed i 

princip som idag på en 6-gradig skala (A-F) som benämns det lokala 

skolbetyget (LB). Det lokala skolbetyget kan användas som ett 

utbildningsbevis på samma sätt som idag med den avgörande skillnaden att 

det inte har någon legitimitet för urval till högre utbildningsnivå. 

2. Efter avslutad kurs skriver eleverna det nationella slutprovet (SP) som precis 

som idag är baserat på, och representativt för, den nationella kursplanen. Till 

skillnad från dagens nationella prov rättas dessa prov centralt och resultaten 

återförs inte tillbaka till skolorna. Även själva genomförandet bör ske med 

externa examinatorer och provledare. En annan viktig skillnad är att resultaten 

på det nationella slutprovet inte uttrycks på en diskret skala utan på en 

kontinuerlig skala. Därmed förloras inte lika mycket information om elevens 

och skolans prestation.  En sista och den viktigaste skillnaden jämfört med 

dagens nationella prov är att resultatet inte återförs som ett provbetyg och 

därmed behövs heller inga provbetygsgränser. Proven behöver heller inte vara 

stabila i den bemärkelsen att de är exakt lika svåra från år till år. Istället 

standardiseras provresultaten så att de alltid har samma medelvärde och 

spridning från år till år. På detta sätt undviks det stora problemet med att 

skapa stabila prov, något som skulle kräva sekretessbelagda prov med 

ankaruppgifter. Därmed fås större flexibilitet i provkonstruktionen. Ett 

argument för denna ansats är att variationen i kunskap mellan närliggande 

årskullar framstår som betydligt mindre än variationen i provens 

svårighetsgrad, även om man gör allt för att stabilisera dem.  En viktig 

konsekvens med detta förfarande är att det nationella slutprovet inte är 

målrelaterat då den standardiserar resultaten varje år. 

3. I det tredje steget sker själva modereringen av elevernas lokala betyg LB. 

Modereringen tar inte hänsyn till elevens individuella resultat på det 

nationella slutprovet utan endast skolans genomsnittliga resultat och spridning 

(standardavvikelse). Det innebär att den inbördes relationen mellan eleverna 

på en given skola inte påverkas av modereringen. Den elev som får högst LB i 

sin skola kommer också att ha högst MB i sin skola etc. Man kan uttrycka 

detta som att rankingen inom skolan är oförändrad. Vad modereringen gör är 

att justera skolornas olika nivåer enligt LB till de nivåer som gäller enligt 

skolornas genomsnittliga SP-resultat. Detta innebär till exempel att den skola 

som uppvisar högst resultat på det nationella slutprovet SP också kommer att 



 

9 BILAGA 5 

ha det högsta genomsnittliga modererade betyget MB, oavsett vilket 

genomsnittligt lokalbetyg LB skolan har. Därmed kommer rankingen mellan 

skolor att påverkas av modereringen.  

4. I det sista steget tas även hänsyn till elevens individuella resultat på det 

nationella slutprovet. Detta sker genom att väga ihop elevens modererade 

betygsvärde MB med elevens individuella resultat på det nationella slutprovet 

SP till en nationell intagningspoäng (IP), som eleven sedan använder för 

ansökan till högre utbildning. Det är inte självklart hur mycket de två 

komponenterna MB och SP ska väga i relation till varandra. Om SP väger för 

lite minskar incitamenten att anstränga sig på provet. Om SP väger för mycket 

minskar reliabiliteten i IP och det nationella slutprovet får alltför mycket 

karaktär av ett examensprov. I exemplet i diagram B5.2 används vikterna 0,60 

och 0,40 för MB respektive SP. Precis som för MB och SP finns ingen 

anledning att översätta IP till en diskret skala med 6 steg utan den uttrycks 

med fördel på en kontinuerlig skala med en viss specificerad noggrannhet 

(t.ex. 1 eller 2 decimaler). 

Ett enkelt exempel (diagram B5.2) 

I diagram B5.2 visas ett fiktivt exempel på hur modereringen skulle gå till för tre 

olika skolor A, B och C. Alla tre skolor har endast sex elever och som 

diagrammet visar är det genomsnittliga lokala betyget LB för skolorna 4.0, 3.0 

och 3.0 för respektive skola A, B och C (utifrån de enskilda bokstavsbetygen i 

respektive skolas ruta som kodats efter 1-6 skala). 

När sedan eleverna skriver det nationella slutprovet blir resultaten något 

annorlunda. Skola A och B presterar i genomsnitt 47 poäng och skola C 57 poäng. 

Dessa genomsnittliga SP-resultat utgör grunden för modereringen.  Skola A som 

presterade 47 på slutprovet kommer att få modererade betyg, MB, som är 47 i 

genomsnitt och där varje elev modereras på ett proportionerligt sätt.2  På samma 

sätt kommer skola B att erhålla ett genomsnittligt MB på 47 medan skola C får ett 

genomsnittligt MB på 57. Relativt de övriga skolorna var de lokala betygen på 

skola A satta efter en något mer generös skala, vilket innebär att de modererade 

betygen justerats ned något i förhållande till det lokalt satta betygen. Detta kan 

vara svårt att se eftersom de mäts på olika skalor men om man tittar relativt de 

övriga skolorna så blir det ganska tydligt. På samma sätt satte skola C lokala 

betyg på en skala som var relativt mindre generös och får sedermera sina 

modererade betyg uppjusterade i förhållande till de lokala betygen. Skola B:s 

betygsättning är relativt genomsnittlig och de modererade betygen avviker endast 

marginellt från de lokala betygen (relativt övriga skolor i exemplet).  

Låt oss följa en enskild elev som går i skola C. Eleven får ett lokalt betyg LB = C 

vilket kodas som 4 (elevens alla resultat är grönmarkerade i diagrammet). Eleven 

skriver sedan det nationella slutprovet och presterar 64 poäng (på en 

standardiserad skala). Eftersom skola C i genomsnitt hade ett högre 

 
2 Betygen modereras efter en linjär transformation så approximativt proportionerligt är en bättre beskrivning. 
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genomsnittligt SP-resultat än vad de hade i LB (relativt) får eleven ett modererat 

betyg MB = 68.  Observera att eleven både utifrån LB och MB är näst bäst på sin 

skola eftersom alla elevers betyg på skola C har modererats upp proportionerligt. I 

det sista steget erhåller eleven en nationell intagningspoäng som utgör det viktade 

genomsnittet av sitt MB och individuella SP-resultat enligt: IP = 0.60 * 68 + 0.40 

* 64 = 66,4 ≈ 66 poäng. 

Hade vi använt de lokala betygen utan moderering som urval till högre 

utbildningsnivå (approximativt att likställa med dagens system) hade eleven 

hamnat på 7:e plats av de 18 eleverna. När betygen modereras och sammanvägs 

med det nationella slutprovet rankas eleven på 4:e plats. Eftersom exemplet 

endast omfattar 18 elever låter 3 placeringar som en ganska marginell skillnad 

men om man ser det som representativt för en hel kohort så innebär det i 

percentilranking en förändring från 69.e elevpercentilen till den 83:e, vilket 

mycket väl kan vara helt avgörande för vilken gymnasieskola eller vilken 

högskoleutbildning eleven kommer in på.  

B5.2 Förtydliganden angående 

modereringsmodellen 

På vilken nivå åtgärdas den olikvärdiga betygsättningen?  

Den mest uppenbara fördelen med statistisk moderering på skolnivå är att den 

justerar eventuella olikheter i hur skolorna nivåtolkar kunskapskraven när de 

betygsätter elevernas kunskaper. Utifrån förutsättningen att det endast finns ett 

gemensamt nationellt slutprov (i det aktuella ämnet) är det nationella slutprovet 

den enda någorlunda tillförlitliga måttstocken på skolornas genomsnittliga 

kunskapsnivå (i ämnet).  Därmed framstår det nationella slutprovet som den mest 

rättvisa skalan att mäta skolornas genomsnittliga kunskaper mot. Men det finns 

även olikvärdig betygsättning på andra nivåer som moderering på skolnivå inte 

(nödvändigtvis) löser. 

Olikvärdig betygsättning mellan klasser/lärare inom skolor 

Den finns skäl att misstänka att betygsättningen inte bara varierar mellan skolor 

utan även mellan lärare inom samma skola. Det är också skälet till att det gamla 

relativa betygssystemet normerade betygen på klassnivå istället för på skolnivå. 

Varför kan man då inte lika gärna utföra modereringen på klassnivå likaväl som 

på skolnivå? 

Det är rent mekaniskt fullt möjligt att tillämpa modereringen på klassnivå istället 

för på skolnivå men det finns viktiga argument för att inte göra det. Det ena 

argumentet är att eftersom modereringen baseras på skolans eller klassens 

genomsnittliga resultat på det nationella slutprovet, kommer reliabiliteten att 

minska ju mindre antal elever som genomsnittet baseras på. Målsättningen med 

att använda skolans genomsnittliga resultat från det nationella slutprovet är att det 

ligger så nära skolans sanna genomsnittliga kunskapsnivå (ungefär true score) 
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som möjligt och ju fler elever genomsnittet baseras på desto mindre är 

sannolikheten att det genomsnittliga provresultatet skiljer sig på något avgörande 

sätt från gruppens underliggande latenta kunskapsnivå/true score.  Det är således 

en empirisk fråga hur mycket reliabilitet man är beredd att offra för att moderera 

på klassnivå. Samtidigt ska påpekas att det även finns många skolor med relativt 

få elever vilket innebär att även på skolnivå kan reliabiliteten vara låg om skolan 

är liten till elevantal. Men med moderering på klassnivå kommer den 

genomsnittliga gruppstorleken i riket att minska betydligt och därmed också 

reliabiliteten. 

Det andra argumentet för att moderera på skolnivå och inte på klassnivå är av en 

mer systemteoretisk karaktär. I ett systemperspektiv är slutsatsen från tidigare 

rapporter (Skolverket rapport 475 och Skolverket rapport 2020:3) att det är en 

orimlig uppgift för lärare på olika skolor och i olika delar av landet att oberoende 

av varandra landa på samma nivåtolkning av kunskapskraven så att en likvärdig 

betygsättning kan uppstå. Att lärare, genom att diskutera bedömning på 

konferenser och via konkretisering i de nuvarande nationella provens 

bedömningsexempel, och därigenom skulle hamna på samma nivå i sin 

betygsättning tycks inteha fungerat i verkligheten, vilket de två rapporterna visar. 

Men det som är ett faktum på skolnivå utifrån såväl empiri som teori är inte en 

lika självklar konsekvens när det gäller betygsättning mellan lärare inom samma 

skola. Även om det med stor sannolikhet finns betydande skillnader mellan olika 

lärare inom samma skola i dagens betygssystem finns det mycket som talar för att 

moderering på skolnivå i kombination med en tydlig ansvarsfördelning har goda 

förutsättningar att leda till ökad likvärdighet även inom skolorna. Detta därför att 

med ett system med moderering på skolnivå blir det tydligare att olikheter mellan 

olika lärare i betygsättning kommer att drabba vissa klasser och det är knappast 

troligt att detta kommer att accepteras av vare sig elever/föräldrar eller rektor. I 

dagens system däremot påverkas inte en klass med en lärare som sätter relativt 

restriktiva betyg av att en annan lärare på samma skola sätter mer generösa betyg 

annat än mycket marginellt eftersom den generösa klassens elever endast utgör en 

mycket liten andel av alla elever i hela riket. Man kan säga att i dagens system är 

det enklare att inflatera betygsättningen i den egna klassen än att försöka få övriga 

lärare på samma skola att vara mer restriktiva.  Med moderering på skolnivå 

kommer dock en relativt generös betygsättning i en klass att direkt påverka hur 

alla elever på skolan modereras. Alltså uppstår starka incitament att åtgärda detta 

internt på skolan. 

Ett ytterligare argument är att möjligheterna att samarbeta inom samma skola 

egentligen är obegränsade, det är snarare ett kulturellt betingat problem att lärare i 

dag gärna tar fram sina egna prov och gör sina egna bedömningar av sina egna 

elever utan att diskutera och jämföra bedömningar med kollegor i någon större 

utsträckning. Detta problematiseras även i betygsutrednings slutbetänkande.3 Med 

moderering på skolnivå skulle det vara ett tydligare krav på lärarna att använda 

 
3 SOU 2020:43. 
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gemensamma prov och även gemensamt betygsätta alla skolans elever (i det 

aktuella ämnet). Det kollegiala samtalet/samarbetet som alla pedagoger 

värdesätter och efterfrågar skulle bli en nödvändighet. Men en nödvändighet som 

kanske inte ens behöver skrivas fram i förordningar, därför att 

incitamentsstrukturen för en skolas elever och föräldrar (kunderna) går helt i linje 

med vad som på systemnivå är eftersträvansvärt. 

Dessa incitamentstrukturer är betydligt svagare i dagens betygssystem. I dagens 

system är incitamentet att få läraren att sätta så höga betyg som möjligt, och 

denna strategi är fördelaktig för såväl elever, föräldrar, lärare och rektor (och även 

aktieägaren om skolan är ett vinstdrivande aktiebolag). Med moderering på 

skolnivå spelar det ingen roll hur höga betyg som sätts på en skola eftersom nivån 

kommer att justeras efter hur skolan presterar på det nationella slutprovet.  I 

nationalekonomi talar man om att internalisera kostnaden för en aktör som annars 

är en extern kostnad. Så länge kostnaden för att höja betygen fördelas på hela 

riket kommer det inte finnas några incitament att begränsa detta beteende ur ett 

skolperspektiv. När kostanden internaliseras kommer däremot skolan ha starka 

incitament att se till att betygsättningen blir likvärdig inom skolan, annars 

kommer elever och föräldrar sannolikt att ställa rektor till svars.   

Olikvärdig betygsättning mellan elever inom samma klass (med 

samma lärare) 

När det gäller hur läraren betygsätter enskilda elever inom klassen kan inte 

moderering på skolnivå bidra mer än indirekt via kravet på ökad sambedömning 

med övriga lärare. Det går inte att mekaniskt tillämpa moderering på elevnivå 

eftersom detta skulle leda till att det nationella slutprovet blev ett examensprov 

(vilket skulle innebära att det lokala skolbetyget blev överflödigt). Om en enskild 

elev diskrimineras av en lärare på grund av till exempel kön eller 

migrationsbakgrund (eller andra personliga skäl) finns ingen möjlighet för 

modereringsprocessen att åskådliggöra eller åtgärda detta. 

Däremot kan det argumenteras för att om moderering på skolnivå kan tvinga fram 

ökad sambedömning på skolan och fler gemensamma prov, minskar 

sannolikheten för att enskilda elever ska bli diskriminerade i betygsättningen av 

enskilda lärare. Denna indirekta effekt skulle dock utebli om man valde att 

moderera på klassnivå, eftersom moderering på klassnivå skulle eliminera 

behovet av gemensam bedömning och gemensamma prov på skolan. 

Oavsett om modereringen sker på skolnivå eller klassnivå finns däremot en liten 

ventil för enskilda elever som diskrimineras individuellt i betygsättningen. Detta 

genom att den nationella intagningspoängen (IP), och som är det slutliga juridiska 

dokument som ligger till grund för antagning till gymnasie- respektive högskola, 

till viss del består av elevens individuella resultat på det nationella slutprovet (40 

procent i vårt exempel) och det resultatet baseras helt och hållet på en extern och 

objektiv bedömning av elevens prestation. I dagens system är det upp till läraren 

att avgöra hur stor vikt som resultatet på det nationella provet ska ha för kurs- 

eller slutbetyget. Dessutom rättas det nationella provet av läraren. Detta innebär 
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att om en lärare diskriminerar en enskild elev i betygsättningen är eleven helt 

utlämnad i ett rättssäkerhetsperspektiv då såväl bedömningen av provet som hur 

stor vikt som ska läggas på provet godtyckligt bestäms av den enskilde läraren, 

utan insyn eller inblandning från övriga lärare (eller rektor) på skolan. Här ger 

således moderering på skolnivå åtminstone två möjligheter till att minska sådan 

eventuell diskriminering på elevnivå, till skillnad från dagens system där läraren 

är enväldig. 

Målrelaterat eller normrelaterat betygssystem? 

Modellen med moderering av betyg kan sägas fungera som ett slags skal som 

läggs på det nuvarande målrelaterade betygssystemet och genererar en nationell 

intagningspoäng som mäts på en standardiserad skala och som har potential att 

uppnå en högre grad av likvärdighet i betygsättningen än nuvarande system utan 

moderering och utan någon som helst ansats till direkt styrning av hur lärarna 

sätter betyg. Den nationella intagningspoängen är dock inget egentligt 

betygsdokument (utbildningsbevis) utan bara det urvalsinstrument som används 

för intagning till högre utbildning. Med denna applicering av moderering av 

betygen på det svenska betygssystemet är det precis det som uppnås. Man kan 

säga att det bästa av två världar förenas, målrelaterade (icke normerade) lokala 

betyg för återkoppling ute på skolorna samt modererade och därmed likvärdigt 

satta intagningspoäng uttryckta på en standardiserad/relativ skala för intagning 

till högre instans. 

Slutprovets betydelse (High stake eller Low stake?) 

Kommer modereringsmodellen innebära att de nationella proven (de nationella 

slutproven SP) blir mer high stake jämfört med dagens system? Svaret är att det 

helt och hållet beror på hur stor vikt man vill lägga på elevens individuella 

resultat vid beräkningen av den nationella intagningspoängen. 

Det finns två sätt som elevens nationella intagningspoäng (IP) påverkas av 

elevens individuella resultat på slutprovet (SP). Dels påverkas skolans 

genomsnittliga resultat av elevens individuella resultat, vilket i sin tur är det som 

avgör den genomsnittliga nivån på MB för skolans elever. Denna påverkan är 

dock marginell. Om till exempel en skola omfattas av 50 elever kommer en 

enskild elevs resultat att utgöra 1/50 (2 procent) av skolans genomsnittliga 

resultat. Men samtidigt är det uppenbart att ju färre elever som går på skolan desto 

större betydelse får den enskilde elevens resultat för skolans genomsnitt. 

Det andra och mer avgörande sättet som elevens provresultat påverkar är vid 

beräkningen av elevens nationella intagningspoäng IP. I exemplet i avsnitt B5.1 

har vikten 0,40 eller 40 procent använts som den betydelse elevens individuella 

resultat ska ha för intagningspoängen (och resterande 60 procent beror på elevens 

MB). Om 40 procent är mer eller mindre vad gäller betydelsen av elevens 

individuella resultat på provet jämfört med i dagens system vet vi inte, eftersom 

det helt och hållet beror på hur mycket varje enskild lärare väljer att ta hänsyn till 

elevens individuella resultat på provet vid betygsättningen i dagens system. Det 
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kan finnas skolor/klasser där de nationella proven har en mycket stor betydelse 

för den enskilda eleven, dvs karaktären av ett examensprov. Samtidigt kan det 

finnas skolor/klasser där lärarna inte beaktar resultaten på det nationella provet 

mer än något annat prov/bedömningsunderlag på individnivå och kanske inte alls 

för att stämma av nivån på betygsättningen av klassen. 

Med modereringsmodellen är det känt exakt hur stor betydelse slutprovet kommer 

att ha för den enskilde elevens intagningspoäng IP och den kommer att vara exakt 

lika stor för alla elever i hela riket.  Detta är i sig ett steg i rätt riktning vad gäller 

likvärdig betygsättning, eftersom eleverna ges samma förutsättningar och bedöms 

efter samma principer, genom att deras provresultat ges samma betydelse, oavsett 

vilken skola de går på eller vilken lärare de har.  

Det är dock relevant att resonera kring vilken exakt vikt som ger bästa möjliga 

utfall i ett likvärdighetsperspektiv. Om vikten sätts till 100 procent blir 

konsekvensen ett renodlat examensprov, dvs elevens prestation på slutprovet är 

helt avgörande för vilket betyg och intagningspoäng eleven kommer att få. I så 

fall blir modereringen överflödig och även det lokala betyget, vad gäller att bidra 

till den nationella intagningspoängen IP. En modell med examensprov är knappast 

ett seriöst alternativ men är ändå bra att diskutera kring för att förstå hur 

viktningen fungerar.4 Ett examensprov kan i och för sig sägas vara rättvist eller 

objektivt då alla elever bedöms på exakt samma sätt och dessutom av externa 

bedömarlag. Däremot är reliabiliteten låg eftersom en elevs resultat på provet kan 

vara både en överskattning som underskattning av elevens sanna kunskap/true 

score och med en stor slumpvariation. Det är därför som modereringsmodellen 

baseras på det lokala betyget. Eftersom det lokala betyget LB baseras på många 

prov och bedömningstillfällen ökar reliabiliteten (att olika skolor gör olika 

tolkningar av nivån på betygen justeras av modereringen som i sin tur bygger på 

skolans genomsnittliga SP-resultat, vilket har betydligt högre reliabilitet än en 

enskild elevs SP-resultat).  

Om istället vikten sätts till 0 procent kommer provet endast att ha betydelse för 

styrningen/modereringen på skolnivå. I en sådan modell skulle incitamenten för 

den enskilde eleven att förbereda sig och/eller anstränga sig på provet vara 

begränsade även om elevens resultat bidrar marginellt till skolgenomsnittet. I två 

av skolsystem som använder moderering på ett sådant sätt som i stort sett kan 

likställas med den modell som diskuteras i denna rapport, Hong Kong (Kina) och 

NSW (Australien), används vikten 50 procent dvs elevens IP beror lika mycket på 

elevens modererade betyg MB som dennes individuella prestation på slutprovet. 

Den optimala vikten kan sägas vara beroende av såväl empiriska som ideologiska 

avvägningar. I kapitel 7 i huvudrapporten görs en kvantitativ optimeringsanalys 

vilken tyder på att den optimala viktningen ligger någonstans mellan 30 och 45 

procent.  

 

 
4 Examensprovsmodellen utvärderas också kvantitativt i rapportens kapitel 7. 
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Kan enskilda elever modereras upp och andra ned på 

samma skola? 

Svaret är nej. Modereringen sker proportionellt, dvs elevernas LB översätts till det 

modererade MB enligt en så kallad linjär transformation så att det inbördes 

förhållandet mellan eleverna på samma skola är oförändrat.  Det betyder att 

elevernas interna ranking på skolan blir oförändrad av modereringen. Den elev 

som har högst LB på skolan kommer också att vara den elev som har högst MB 

på skolan, oavsett hur den eleven presterade individuellt på slutprovet. Däremot är 

det inte säkert att skolrankingen enligt den nationella intagningspoängen IP är 

identisk med skolrankingen enligt LB. Detta eftersom elevens individuella 

resultat från slutprovet SP vägs in i elevens IP, vilket möjliggör att en elev som 

presterar bättre än en annan elev på slutprovet eventuellt kan få en bättre IP även 

om elevens MB var lägre än den andra elevens. 

En annan egenskap att förtydliga med modereringsmodellen är att eftersom 

modereringen påverkar alla elever på samma skola lika mycket drabbas inte 

enskilda elever i lika stor utsträckning som i det gamla relativa betygssystemet 

(vilket kan sägas motsvara modell MSD i huvudrapporten). 

Låt oss ta ett förenklat exempel med en skola med endast 1 klass och endast 6 

elever. Eleverna ges ett lokalt betyg LB enligt: E, D, D, C, B, A, vilket i kodad 

form är: 2, 3, 3, 4, 5, 6, vilket är lika med ett genomsnitt på 3,83. Antag att 

eleverna på slutprovet skriver ett genomsnittligt resultat som är 3,67. Eftersom det 

genomsnittliga resultatet på slutprovet är lägre än det genomsnittliga LB ska MB 

justeras ned i förhållande till LB. 

I det gamla relativa systemet skulle läraren då behöva välja en elev vars betygs 

ska sänkas med ett steg för att betygsgenomsnittet ska bli lika med genomsnittet 

på provet, tex genom att sänka eleven med A till B eller eleven med C till D.  

Oavsett vems betyg som sänks med ett steg så kommer det justerade snittet att bli 

3,67 istället för 3,83. Med moderering kommer istället alla elevers betyg att 

sänkas proportionerligt till 1,91; 2,87, 2,87; 3,83; 4,79; 5,74 (motsvarande en 

sänkning med ungefär 4 procent per elev). Detta innebär att modereringens 

negativa effekt fördelas jämnt (proportionerligt) på alla elever istället för att 

läraren tvingas välja en enskild elev vars betyg ska sänkas.5 Detta bedöms som en 

klar fördel jämfört med motsvarande justering i det gamla relativa systemet 

(ungefär modell MSD). Denna potentiella negativa effekt på enskilda elever i det 

gamla relativa systemet kan också ha bidragit till att många lärare upplevde det 

som motbjudande och det kan även ha bidragit till missuppfattningen att ”5:orna 

tog slut”. Här skiljer sig alltså modellen med moderering på ett avgörande sätt. 

 

 
5 Detta exempel är lite förenklat då det egentligen handlar om en linjär transformation. Hur mycket olika elevers LB 
modereras till MB beror inte bara på hur skolan presterade i genomsnitt på slutprovet utan även på skolans spridning i 

resultat på SP jämfört med motsvarande spridning i LB. Men oavsett så fördelas modereringens effekter på samtliga 

elever i skolan istället för någon enstaka elev. 
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Hur bestäms behörighet för elever med F? 

Elever som inte har minst E i svenska (eller svenska som andraspråk), matematik 

och engelska har inte grundläggande behörighet till gymnasieskolans program. 

Om ett sådant behörighetskrav ska användas även i ett modifierat betygssystem 

med moderering bör vissa anpassningar göras av den konventionella 

modereringsmodellen. I bilaga 6 diskuteras och analyseras hur en sådan 

anpassning skulle kunna se ut.  

Kontrollsystem för regelefterlevnad och ansvarsfördelning 

Med dagens betygssystem finns egentligen ingen kontroll av hur betygsättningen 

genomförs, annat än genom Skolinspektionens nedslag. Å andra sidan finns inte 

så mycket Skolinspektionen kan göra även om en skolas nationella provresultat 

kraftigt understiger deras slutbetyg, eftersom det inte finns någon fastslagen gräns 

för hur mycket betygen får avvika från resultaten på det nationella provet. 

Om en modell infördes med tydliga gränser för hur mycket betygen fick avvika 

från de nationella provresultaten på skolnivå (modell MSD), skulle behovet av 

kontroll och tillsyn öka.  

Detta gäller dock inte i en modell med moderering i efterhand. Hela konceptet 

med moderering är att lärarna ges större frihet att både utveckla egna 

bedömningsinstrument (så länge det görs gemensamt på skolan) som att tolka 

nivåer för olika betygsgränser. Ingen kontroll behövs i detta avseende så länge 

rektor tar ansvaret att få till ett ökat samarbete mellan lärarna inom skolan. Att 

detta har goda förutsättningar att lyckas utan någon större tillsyn från statliga 

myndigheter diskuterades ovan. Att en sådan ansvarsfördelning måste 

kommuniceras till skolorna och tydliggöras i dokument och förordningar är dock 

viktigt. 

Genom att dela upp ansvarsfördelningen i betygsättningen så att skolorna 

ansvarar för att betygssättningen blir likvärdig inom skolorna samtidigt som den 

centrala myndigheten ansvarar för att moderera skolornas betyg så att 

betygssättningen blir likvärdig mellan skolor, kan skolorna få större frihet och 

flexibilitet i hur de bedömer elever och utformar prov.  

B5.3 Formel för linjär statistisk moderering 

I faktarutan nedan redogörs för hur linjär statistisk moderering tillämpas i det 

mest generella fallet. Det finns specialfall som kräver att formeln anpassas men 

dessa redovisas inte här.6 Det ska också påpekas att linjär moderering bara är en 

variant av statistisk moderering men som kan sägas representera 

modereringsmodeller på ett övergripande sätt och som är relativt okomplicerad 

rent matematiskt. I NSW (Australien) till exempel, tillämpas en icke linjär variant 

av statistisk moderering och som är något mer komplicerad att beräkna. 

 
6 Specialfall uppstår till exempel när spridningen i LB eller SP på en skola är noll, eller när skolan består av en enda 

elev. 
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Arbetsgruppen har gjort vissa preliminära analyser även med denna kvadratiska 

modell och resultaten skiljer sig inte på något avgörande sätt vad gäller det 

övergripande likvärdighetsutfallet. Det kan dock finnas skillnader för enskilda 

undergrupper som behöver utredas vidare innan man kan fastslå vilken variant av 

statistisk moderering som är den optimala i ett likvärdighetsperspektiv. 
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Generell formel för linjär statistisk moderering: 

[MB_elev] = [SP_skola] + ([LB_elev] – [LB_skola]) * ([SP_sd_skola] / 

[LB_sd_skola]) 

Där: 

[LB_elev] = Elevens lokala/lärarsatta betyg i ämnet (årsvis standardiserad, se 

nedan) 

[MB_elev] = Elevens modererade betygsvärde i ämnet 

[LB_skola] = Skolans genomsnittliga lokala/lärarsatta betyg 

[SP_skola] = Skolans genomsnittliga resultat på slutprovet 

[LB_sd_skola] = Standardavvikelsen (spridningen) i skolans elevers LB 

[SP_sd_skola] = Standardavvikelsen (spridningen) i skolans elevers SP 

LB är uttryckt på en årsvis standardiserad skala med medelvärde 50 och 

standardavvikelse 15. Standardiseringen beräknas enligt: 

[LB_elev] = (([LB_orig_elev] – [LB_orig_riket]) / [LB_orig_sd_riket])) x 15 + 50 

Där: 

[LB_orig_elev] = Elevens betyg (FA-skala), kodad som 1-6. 

[LB_orig_riket] = Riksgenomsnittet för [LB_orig_elev] 

[LB_orig_sd_riket] = Standardavvikelsen i riket för [LB_orig_elev]. 

SP är uttryckt på en årsvis standardiserad skala med medelvärde 50 och 

standardavvikelse 15. Standardiseringen beräknas enligt: 

[SP_elev] = (([SP_orig_elev] – [SP_orig_riket]) / [SP_orig_sd_riket])) x 15 + 50 

Där: 

[SP_orig_elev] = Elevens provresultat (provpoäng/raw score) 

[SP_orig_riket] = Riksgenomsnittet för [SP_orig_elev] 

[SP_orig_sd_riket] = Standardavvikelsen i riket för [SP_orig_elev]. 

Eftersom LB och SP är uttryckta på en årsvis standardiserad skala på 1-100 

poäng, båda med riksgenomsnitt 50 och riksstandardavvikelse 15, kommer MB 

att uttryckas på i princip samma 1-100 skala med medelvärde och 

standardavvikelse approximativt 50 respektive 15 poäng.7 

 
7 De ytterst få MB-värden som överstiger 100 poäng sätts till 100 och MB-värden understiger 1 sätts till 1. 
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Kommentar till formeln: 

Som formeln visar har elevens individuella resultat på slutprovet ingen påverkan 

på elevens modererade betygsvärde (förutom den marginella effekt som elevens 

resultat på slutprovet har på skolans genomsnittliga resultat, vilket beror på 

skolans storlek). 

Om skolans spridning (standardavvikelse) i slutprovet är exakt lika stor som 

spridningen i det lokala betyget, kommer modereringen innebära en för varje elev 

lika stor sänkning/höjning som exakt motsvarar skillnaden i resultat mellan 

skolans genomsnittliga lokala betyg och skolans genomsnittliga provresultat. 

Om skolans spridning i SP är större än motsvarande spridning i LB kommer 

spridningen i elevernas MB att vara större än spridningen i LB. 

Om skolans spridning i SP är mindre än motsvarande spridning i LB kommer 

spridningen i elevernas MB att vara mindre än spridningen i LB. 

Sammanfattning 

I denna bilaga har en modell för moderering av betyg presenterats och några 

viktiga aspekter och frågeställningar kring hur modellen fungerar har diskuterats 

och närmare förklarats. Dessa sammanfattas här: 

• Utgångspunkten för att föreslå moderering av betygen som ett realistiskt 

alternativ till dagens betygssystem är att: 

- Lärare är bra på att betygsätta eleverna på ett rättvist sätt inom den egna 

klassen/skolan. 

- Lärarna kan omöjligen tolka kunskapskraven så att de landar på exakt 

samma bedömning för samma prestation mellan olika skolor och i olika delar 

av landet. 

• Moderering löser detta inom- och mellanskolsdilemma genom att dela upp 

ansvaret för betygsättningen så att skolorna tar ansvar för att betygsätta 

eleverna på ett rättvist sätt inom skolan medan ansvaret för att hitta rätt nivå i 

betygsättningen mellan skolor lyfts till central nivå.  

• Moderering tillämpas i efterhand på de lokala (lärarsatta) betygen (LB) och 

med hjälp av de nationella slutproven (SP), vars genomförande helt frikopplas 

från skolorna (central bedömning utan återkoppling till skolorna). Detta 

innebär att skolorna sätter de lokala betygen innan eleverna genomför de 

nationella slutproven. 

• Betygen modereras i ett första steg utifrån skolornas genomsnittliga resultat 

och spridning på det nationella slutprovet till ett modererat betygsvärde (i det 

specifika ämnet). 
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• I ett andra steg beräknas elevens nationella intagningspoäng (IP) som ett 

viktat genomsnitt av elevens modererade betygsvärde (MB) och elevens 

individuella resultat på slutprovet (SP). 

• Modereringen kan i princip ske på skolnivå eller klassnivå. Det finns flera 

skäl till varför moderering på skolnivå har bättre förutsättningar att lyckas 

jämfört med klassnivå men det förutsätter att lärarna inom skolan samarbetar 

med lokala prov och betygsättning. 

• Trots att det lokala betyget LB även fortsättningsvis kan uttryckas på den 

konventionella målrelaterade A-F skalan (6 steg), uttrycks de modererade 

betygen, liksom intagningspoängen, på en standardiserad skala. Skalan kan i 

princip uttryckas med valfria parametrar, till exempel 1-100 skala med 

medelvärde 50 och standardavvikelse 15, i syfte att särskilja elevens 

intagningspoäng IP till högre utbildning från dennes lokala betyg LB. 

• En modell med statistisk moderering behöver inte innebära att de nationella 

proven (de nationella slutproven) blir mer high stake för den enskilde eleven. 

Det beror helt och hållet på vilken vikt man använder vid sammanvägning till 

den nationella intagningspoängen (IP). På skolnivå blir dock de nationella 

proven helt styrande. 

• Modereringen ändrar inte den interna rankingen inom skolan utan justerar 

endast den genomsnittliga nivån och spridning på skolans betyg. 

• Hur elever med F i lokalbetyg (LB) ska hanteras är inte självklart. I bilaga 6 

framförs några olika alternativ.  

• Med moderering av betygen i efterhand behövs inget system för 

regelefterlevnad då alla incitament att inflatera betygen är borttagna. 

• Arbetsbördan för lärare att rätta nationella prov försvinner men kostnaden 

läggs istället på den centrala myndigheten som ansvarar för att rätta 

slutproven.  

• Lärarens roll som garant för betygens likvärdighet avlastas och möjliggör 

därmed en mindre spänd relation till såväl elever som föräldrar. Dessutom 

behövs inte lika detaljerade kunskapskrav vilket kan bidra till ett ökat fokus 

på undervisningens kvalitet och en holistisk bedömningskultur. 
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