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3 BILAGA 6 

Moderering och behörighetskrav för 

gymnasieskolan 

B6.1 Inledning 

I rapporten har en betygsmodell med moderering i efterhand av de på skolorna 

lokalt satta betygen presenterats och utvärderats i konkurrens med andra tänkbara 

betygsmodeller.1 Modereringsmodellen har visat sig ha ett antal fördelar jämfört 

med övriga modeller, inte minst i jämförelse med dagens betygssystem. Den 

grundläggande modereringsmodellen är dock inte designad för att tillämpas på 

målrelaterade betyg där det finns en betygsgräns för att en elev ska betraktas som 

behörig till exempelvis gymnasieskolan. Utifrån antagandet att det även i 

framtiden kommer att finnas ett behörighetskrav kopplat till intagning till 

gymnasieskolans olika program måste modereringsmodellen byggas ut på 

lämpligt sätt för att kunna tillgodose kravet på behörighet, utöver den elevranking 

som är modellens huvudsakliga syfte och output. 

I denna bilaga redovisas ett förslag på hur man skulle kunna hantera 

behörighetskravet från ett målrelaterat system när betygen sedan modereras och 

överförs till en standardiserad skala. 

En möjlighet är att helt enkelt låta behörigheten avgöras utifrån det lokala betyget 

(LB) och sedan följa med som en ytterligare restriktion vid intag till 

gymnasieskolan. En sådan lösning är enkel att lägga till modellen. En stor nackdel 

är dock att betygsgränsen mellan E och F då fortsätter att variera beroende på 

vilken skola och vilken lärare en elev har, dvs modereringsmodellen avstår från 

att försöka göra denna gräns likvärdig mellan olika skolor. 

Ett bättre alternativ och som undersöks närmare i denna bilaga är att utgå från det 

lokala betyget (LB) vad gäller de elever som bedömts som obehöriga (F-elever), 

men sedan utnyttja såväl modereringsprocessen som slutprovet som en slags 

ventilfunktion som ger dessa F-elever ytterligare chanser att bli behöriga. 

Ventilfunktionen är utformad så att endast elever med F i LB kan bli obehöriga. 

Inga elever som redan är behöriga enligt LB (betyg E-A) kan ”halka ned” och bli 

obehöriga efter moderering och slutprov. På så sätt kommer den slutliga andelen 

obehöriga elever alltid att bli lägre än den ursprungliga andelen obehöriga. 

Ventil-modellen förklaras närmare i avsnitt B6.2 och resultat från en simulering 

presenteras i avsnitt B6.3 som ett exempel på hur stor andel av F-eleverna som 

kan förväntas bli behöriga med denna ventilmekanism. I avsnitt B6.4 

sammanfattas resultaten och ytterligare alternativ diskuteras överskådligt. 

 
1 Se PM nr 5 för en mer detaljerad beskrivning av modereringsmodellen. 
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B6.2 Koncept och Exempel 

Problemet med en betygsmodell som bygger på moderering och slutprov är att 

den fungerar bäst i standardiserad form. Detta innebär att den slutliga 

intagningspoängen, som är en kombination av elevens modererade betygsvärde 

och elevens individuella resultat på slutprovet, uttrycks på en standardiserad 

skala. Detta innebär att det inte finns någon självklar ”godkändgräns”. Om man 

skulle vilja slå fast en sådan gräns skulle det antingen ske helt godtyckligt baserat 

på relativa bedömningar (tex. att en viss andel ska underkännas varje år) eller så 

måste en panel med experter varje år försöka hitta en sådan gräns. I så fall skulle 

provens konstruktion bli betydligt mer begränsad eftersom man då helst redan i 

provkonstruktionen vill ha många uppgifter som diskriminerar runt denna 

godkändgräns. Men eftersom syftet med slutprovet och den slutliga 

intagningspoängen är att så rättvist som möjligt rangordna eleverna kommer 

provkonstruktionen bli suboptimal då rangordning istället kräver frågor som 

diskriminerar relativt jämt över hela skalan.2 

Utgångspunkten är därför att skolorna/lärarna genom de lokala betygen (LB) är de 

som tolkar kunskapskraven och därmed bestämmer gränsen för behörighet. 

Problemet är att denna gräns generellt kommer att variera mellan olika skolor och 

mellan olika lärare, vilket innebär att en elev som ges betyget F på en skola 

kanske skulle fått ett E på en annan skola. Denna potentiella olikvärdighet måste 

således hanteras. 

Lösningen som föreslås här är att använda andelen elever som ges betyget F i LB 

på riksnivå som ett riktvärde. Andelen F-elever på riksnivå kan tolkas som 

lärarkollektivets gemensamma och riksgenomsnittliga tolkning av 

kunskapskraven och är således helt i händerna på lärarprofessionen. 

Denna andel bestämmer sedan ett riktvärde på skalan för det modererade 

betygsvärdet (MB). I diagram B6.1 visas ett exempel (som bygger på en 

hypotetisk datasimulering) med betygsfördelningen för det lokala betyget LB. 

Enligt exemplet har 11,2 procent av eleverna fått betyget F enligt LB detta år. 

När betygen sedan samlas in och modereras (baserat på skolans genomsnittliga 

resultat på slutprovet) fås en ny fördelning med de modererade betygen (MB) som 

är uttryckt på en standardiserad skala från 1-100. På denna MB-skala identifieras 

nu det riktvärde som motsvaras av att 11,2 procent av eleverna har ett resultat på 

slutprovet som är lägre än detta riktvärde (diagram B6.2). Det riktvärde som 

motsvarar 11,2 procent i MB-fördelningen är enligt detta exempel 30 poäng.3 

Eftersom de lokala betygen har modererats till ett modererat betygsvärde är det 

inte nödvändigtvis samma elever som presterar under 30 poäng på MB-skalan 

 
2 Till exempel måste ett prov som ska ta fram en rättvis rangordning ha både mycket lätta och mycket svåra frågor så att 

det går att diskriminera mellan de allra mest lågpresterande och allra mest högpresterande eleverna. Detta kan likställas 
med hur de internationella kunskapsundersökningarnas är konstruerade. 
3 Riktvärdet är det värde som motsvarar en elevpercentil på 11,2 men har sedan avrundats nedåt (tex avrundas då såväl 

30,1 som 30,8 till 30). 
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som har F i LB. Detta innebär att de F-elever som har ett MB-värde på minst 30 

poäng bedöms ha klarat behörighetsgränsen (trots att de kanske har F enligt LB). 

Tolkningen är att det modererade betygsvärdet är justerat för att olika skolor 

tolkar kunskapskraven olika och således ger MB en mer rättvisande bild av 

elevens kunskaper relativt övriga elever i årskullen. Men eftersom skalan är årsvis 

standardiserad till medelvärde 50 och standardavvikelse 15, finns ingen naturlig 

gräns för behörighet. Detta löses genom att projicera lärarkollektivets 

gemensamma riksgenomsnittliga tolkning av kunskapskraven på den 

standardiserade skalan genom att hitta motsvarande elevpercentil och tillhörande 

poänggräns som ger 11,2 procent obehöriga. Detta innebär att denna gräns inte på 

något sätt är relativ på så sätt att en given andel elever måste bli obehöriga varje 

år, då andelen helt och hållet avgörs av lärarkollektivets professionella 

riksgenomsnittliga tolkning av kunskapskraven. Om en årskull skulle vara bättre i 

absoluta kunskapsmått så kommer detta också att slå igenom på riktvärdet så att 

det motsvarar en lägre elevpercentil, förutsatt att lärarkollektivet har gjort en 

sådan bedömning från ett år till ett annat.     

Diagram B6.1 Betygsfördelning och andel obehöriga elever baserat på det lokala betyget 

(LB), simulerade matematik data för ett år. AF-skala kodad som 1-6.  
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Diagram B6.2 Fördelning av det modererade betygsvärdet [MBV]. 30 poäng motsvarar 

den gräns som inte uppnås av 11,2 procent av eleverna. Skalan går mellan 1-100 och är 

standardiserad med medelvärde 50 och standardavvikelse 15. 

 

 

Vad som beskrivits ovan är ventil nr 1 och baseras på elevers modererade 

betygsvärde MB. Ventilregeln är enkel att tillämpa: 

Ventil nr 1: Om en elev utifrån det modererade betygsvärdet MB rankas högre än 

riksandelen F enligt det lokala betyget, bedöms eleven som behörig i ämnet. 

I nästa steg görs ett motsvarande test utifrån elevens resultat på det nationella 

slutprovet (SP). Utgångspunkten är på samma sätt som tidigare lärarkollektivets 

genomsnittliga tolkningsgräns, dvs. att 11,2 procent av årskullen bedöms som 

obehöriga. Utifrån resultatfördelningen på slutprovet identifieras den poänggräns 

som motsvarar 11,2 procent. I diagram B6.3 åskådliggörs resultatfördelningen av 

slutprovet (SP) från samma simulering. Riktvärdet blir nu 32 poäng, dvs 11,2 

procent av årskullen presterade under 32 poäng på slutprovet. Återigen är det inte 

nödvändigtvis exakt samma elever som fått F enligt LB som nu har presterat 

under 32 poäng på SP. Detta innebär då att det även finns en del F-elever som nu 

presterar minst 32 poäng på slutprovet. Dessa elever bedöms då som behöriga 

enligt samma princip som för ventil nr 1. 

Ventil nr 2: Om en elev utifrån resultatet på slutprovet rankas högre än 

riksandelen F enligt det lokala betyget, bedöms eleven som behörig i ämnet. 

Till skillnad från ventil nr 1, som kan tolkas som behörighet efter justering för 

skolors olika tolkning, kan ventil nr 2 tolkas som en elevs chans till en ”särskild 
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prövning”, dvs att utifrån resultatet på ett enskilt prov visa att denne kan prestera 

bättre än ett givet riktvärde. 

Observera att det räcker för en elev som erhållit ett F enligt LB att klara en av de 

två ventilerna för att bli behörig. Det finns således två oberoende chanser att bli 

behörig trots att man fått F enligt det lokala betyget. Detta innebär omvänt att för 

att en elev ska anses slutligt obehörig i ämnet krävs följande: 

1. Eleven får F i lokalt betyg LB och…. 

2. Eleven tillhör botten X procent enligt MB som motsvarar riksandelen F enligt 

LB och… 

3. Eleven tillhör botten X procent enligt SP som motsvarar riksandelen F enligt 

LB. 

Om en elev inte uppfyller samtliga tre kriterier ska eleven bedömas som behörig i 

ämnet. Detta innebär således att en elev som fått minst E i LB aldrig kan bli 

obehörig, även om denne presterar under respektive riktvärde enligt såväl det 

modererade betygsvärdet MB som enligt resultatet på slutprovet SP. 

Diagram B6.3 Fördelning av resultat på slutprovet [SP]. 32 poäng motsvarar den gräns 

som inte uppnås av 11,2 procent av eleverna. Skalan går mellan 1-100 och är 

standardiserad med medelvärde 50 och standardavvikelse 15. 

 

B6.3 Resultat 

Här redovisas utifrån samma exempelsimulering som diagram B6.1-3 bygger på, 

hur stor andel elever som blir behöriga om dessa två ventilfunktioner tillämpas. 
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Diagram B6.4 Andel elever som initialt erhållit F enligt LB respektive erhåller behörighet 

via MB och/eller SP samt kvarstår som obehöriga efter ventil nr 1 och 2. 

Datasimulering/exempel. 

11,2%
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3,2%
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7,8%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

F enligt LB F enligt LB men behörig via
MBV (ventil nr 1)

F enligt LB men behörig via SP
(ventil nr 2)

F enligt LB men behörig via
MBV eller SP

Återstående obehöriga efter
ventil nr 1 & 2

Andel F-elever enligt LB och andel elever som uppnår behörighet via MBV och/eller SP

 

 

Utifrån detta exempel/simulering visar diagram B6.4 att 11,2 procent av eleverna 

fick F enligt det lokala betyget (LB). Av dessa fick 0,5 procentenheter behörighet 

genom det modererade betygsvärdet (MB) och 3,2 procentenheter via slutprovet 

(SP). Andelen som fick behörighet via minst en av de två ventilerna är 3,4 

procentenheter (eftersom det finns överlappning så summerar inte andelen som 

uppfyller ventil nr 1 och 2 till 3,4). Det slutliga utfallet är att 7,8 procent av 

årskullen bedöms som obehöriga till gymnasieskolan. Detta innebär att ungefär 30 

procent av de som betygsattes med F tack vare de två ventilerna lyckades få 

behörighet. Som diagram B6.4 visar får den största andelen sin behörighet genom 

slutprovet. 

B6.4 Slutsatser 

I denna bilaga diskuteras ett förslag på hur en betygsmodell med statistisk 

moderering kan byggas ut för att även hantera olikvärdig betygssättning vad 

gäller behörighetskrav, dvs tilldelningen av betyget F. Förslaget bygger på att ge 

elever som erhållit F i det lärarsatta lokala betyget LB, två ytterligare chanser att 

erhålla behörighet på ett sätt som är likvärdigt för alla i hela riket. Dessa så 

kallade ventilfunktioner bygger på att identifiera riktvärden på den modererade 

betygsskalan MB respektive slutprovsskalan SP som motsvarar riksgenomsnittet 

för andelen elever med F enligt LB. Elever som uppnår dessa riktvärden enligt 

MB eller SP ges behörighet, även om de har fått F enligt LB. Elever som erhållit 

betygen E-A enligt LB kan däremot inte bli obehöriga även om de skulle få ett 

MB och/eller ett SP-resultat som ligger under dessa riktvärden. 
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På så sätt tolkas den föreslagna beslutsregeln som en ventilfunktion, vilket 

innebär att andelelen obehöriga elever endast kan minska och inte öka efter att 

hänsyn tagits till den modererade betygsfördelningen och slutprovsfördelningen. 

Riktvärdena är inte godtyckligt satta efter att en viss andel elever ska erhålla F 

varje år (så som i det gamla relativa betygssystemet med avseende på till exempel 

betyget 1) utan bygger helt och hållet på lärarkollektivets gemensamma 

(riksgenomsnittliga) tolkning av kunskapskraven för behörighet. 

Observera att dessa siffror och andelar bygger på ett exempel och i verkligheten 

är det inte säkert att andelen obehöriga kommer att minska med 30 procent, det 

kommer bland annat att bero på hur elevpopulationerna är sammansatta, 

reliabiliteten i slutproven samt inte minst hur olika lärares tolkning av E-gränsen 

är. Vad som är helt säker är dock att med dessa två ventilfunktioner kan aldrig 

andelen obehöriga bli större med moderering än vad den är enligt lärarbetyget. 

Om en modell med statistisk moderering införs i svenska skolan och som 

inkluderar dessa föreslagna ventilfunktioner, kommer därför andelen obehöriga 

elever till gymnasieskolan snarare att minska och inte öka, allt annat lika. 
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