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Förord
Det här stödmaterialet riktar sig till lärare som sätter betyg och till rektorer som
ansvarar för att betyg sätts i enlighet med bestämmelserna. Materialets syfte är att
stödja lärare och rektorer i att tillämpa betygsskalan och betygen B och D på ett
likvärdigt sätt.
Först presenteras bakgrunden till betygsskalan, några allmänna utgångspunkter
för betygssättning och tre frågor som stöd i tolkningen av ”till övervägande del”
för betygen B och D. Vidare exemplifieras en process som lärare kan gå igenom
vid betygsättningen. I exemplet beskrivs vilka överväganden en lärare gör i olika
skeden av processen och hur läraren kommer fram till och kan motivera att något
av betygen B och D ska sättas.
Den första versionen av det här stödmaterialet togs fram 2012 och reviderades
2016.
Det är Skolverkets förhoppning att materialet ska fungera som ett gott stöd
i skolans arbete för en likvärdig betygssättning.
Stockholm i oktober 2016
Anna Westerholm
Avdelningschef
Avdelningen för läroplaner

Pernilla Lundgren
Undervisningsråd
Enheten för styrdokumentsutveckling
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Bakgrund
2011 fick den svenska skolan en ny betygsskala med sex betygssteg: A till F.
Anledningen till att betygsskalan fick fler steg än tidigare var främst att göra det
lättare för lärare att vara mer precisa i sina bedömningar av elevernas kunskaper,
men även att vara tydligare gentemot elever och vårdnadshavare.1
I Skolverkets kvalitetsgranskning 2000 kunde man se att den tidigare betygs
skalan upplevdes som trubbig och därmed orättvis. En vanlig uppfattning var att
den gamla betygsskalan hade för få steg och att det därför fanns en för stor skillnad
mellan en prestation som precis motsvarade kriterierna för ett godkänt betyg och
en prestation som nästan nådde kriterierna för ett väl godkänt betyg.2
Dagens betygsskala utgår från preciserade kunskapskrav för betygen A, C och E.
I dessa beskrivs vilka kunskaper som krävs för respektive betyg. Kunskapskravet för
betyget D innebär att kraven för E och till övervägande delen för C är uppfyllda
och kunskapskravet för betyget B innebär att även kraven för C och till över
vägande delen för A är uppfyllda.3
Regeringen menar i propositionen om den nya betygsskalan att det är rimligt
att lärare, med nationellt angivna kunskapskrav för A, C och E och utifrån sin
professionalitet, kan bedöma elevernas kunskaper när det gäller betygsstegen B
och D.4 Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram olika former av
stödmaterial för att underlätta lärarnas arbete med bedömning och betygsättning,
bland annat med hänsyn till betygsstegen B och D. Den första versionen av det här
stödmaterialet togs fram 2012 och reviderades 2016 utifrån forskning om lärares
betygssättning5 och Skolverkets utvärdering av betygsskalan och kunskapskraven.6

1. Regeringens proposition 2008/09:66 En ny betygsskala.
2. Skolverket (2000) Nationella kvalitetsgranskningar 2000.
3. 6 kap. 2 § skolförordningen, 8 kap. 2 § gymnasieförordningen och 4 kap. 9 § förordningen om
vuxenutbildning.
4. Regeringens proposition 2008/09:66 En ny betygsskala.
5. Se t.ex. Vallberg Roth m.fl. (2016) Lärares förtrogenhet med betygssättning.
6. Skolverket (2016) Utvärdering av den nya betygsskalan samt kunskapskravens utformning.
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Syfte och målgrupp
Det här materialet ger stöd i hur man kan tänka vid betygssättningen, särskilt
vad gäller betygen B och D. Stödmaterialet vänder sig till lärare i alla skolformer
där betyg sätts och till rektorer som ansvarar för att betyg sätts i enlighet med
bestämmelserna.7

Om betygssättning och lärarna
Genom sin utbildning och erfarenhet får lärare en fördjupad kunskap om bedöm
ning och betygssättning. Precis som när det gäller annan myndighetsutövning
handlar betygssättning om att samla in relevanta underlag för att därefter fatta
beslut. Betygssättning görs utifrån kunskapskraven som beskriver vilka kunskaper
som ska prövas och hur de ska värderas.
För att betygssättningen ska bli likvärdig och rättssäker är det viktigt att lärares
bedömningar vilar på så säker grund som möjligt. Betygen kan aldrig bli mer till
förlitliga än de bedömningar som de grundar sig på. Det är därför viktigt att lärare
redan i planeringen av undervisningen skapar förutsättningar för bedömningar som
ger eleverna goda möjligheter att visa sina kunskaper. Sambedömning och samarbete
lärare emellan förbättrar möjligheterna för en mer likvärdig bedömning och betygs
sättning.8 Till stöd för betygssättningen finns nationella prov i några ämnen och
kurser. Skolverket erbjuder även bedömningsstöd i flera ämnen och kurser.

7. 3 kap. 14 § skollagen.
8. Skolverket (2014) Sambedömning i skolan – exempel och forskning.
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Om betygssättning och eleverna
Både i forskning och i bestämmelserna kring bedömning och betygssättning lyfts
vikten av att eleverna förstår grunderna för bedömningen och betygssättningen.9
För att eleverna ska ges möjlighet att förstå vad som bedöms kan lärare till exempel
konkretisera kunskapskraven på olika sätt i undervisningen.10 Det kan samtidigt
vara svårt för eleverna att förstå konkretiserade mål eller vad som utgör grund för
bedömning i början av undervisningen11 och det är viktigt att denna information
inte hamnar i förgrunden och att undervisningen i ämnet oavsiktligt förpassas till
bakgrunden.12
Lärare kan även behöva förklara några huvudsakliga principer för betygssätt
ning, till exempel att betyget ska spegla nivån på en elevs kunnande vid tiden för
betygssättningen. Det är också viktigt att eleverna upplever att de bedömningar
som görs fram till att betyget sätts är till för att stödja deras kunskapsutveckling.

9. 3 kap. 15 § skollagen, Wiliam (2010) The role of formative assessment in effective learning environments och
Skolverket (2011) Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem och möjligheter.
10. Hur man kan göra konkretiseringar beskrivs i kommentarmaterial, diskussionsunderlag och bedömningsstöd
som finns på Skolverkets webbplats.
11. Skolverket (2000) Nationella kvalitetsgranskningar 2000 och Sivenbring (2016) I den betraktades ögon.
Ungdomar om bedömning i skolan.
12. Sädbom (2015) I det didaktiska spänningsfältet mellan styrning och elevers lärande – En studie av lärares tal
om och iscensättning av kursplanemål i en mål- och resultatstyrd skola.
8
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Allsidigt utvärdera elevernas
kunskaper vid betygssättningen
Lärare ska enligt läroplanen vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information
om en elevs kunskaper i förhållande till kunskapskraven och allsidigt utvärdera dessa
kunskaper. Den informationen kan bestå av enskilda bedömningsunderlag i form av
exempelvis muntliga och skriftliga redovisningar, filmer, praktiska arbetssituationer,
laborationsrapporter eller prov. Den kan också bestå av en dokumentation som sam
manfattar de kunskaper en elev har visat i förhållande till de delar av kunskapskraven
som varit aktuella i olika bedömningsunderlag. Det är viktigt att behålla kopplingen
till kunskapskraven i en sådan sammanfattande dokumentation. Om dokumenta
tionen blir så sammanfattande att den saknar information om elevens kunskaper i
förhållande till kunskapskravens olika delar blir den svår att a nvända som underlag
för betyg. Lärare kan också utgå från minnesanteckningar eller utnyttja annan rele
vant information ur minnet som kanske inte har dokumenterats.
När lärare allsidigt utvärderar en elevs kunskaper innebär det att analysera
och värdera olika bedömningsunderlag utifrån hur relevant och rättvisande
bild de ger av elevens kunskaper vid tiden för betygssättningen i förhållande till
kunskapskraven. I analysen tar lärare hänsyn till hur omfattande och tillförlit
liga olika bedömningsunderlag är. Lärare tar även hänsyn till när bedömningen
genomfördes, eftersom ett senare underlag ofta bättre kan spegla elevens kun
skaper vid tiden för betygssättningen.
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Betygsskalan
Betygsskalan har fem godkända steg – A, B, C, D och E – och ett underkänt steg – F.
Om lärare saknar underlag för att bedöma en elevs kunskaper på grund av
att eleven har varit frånvarande ska betyg inte sättas utan då markeras detta
med ett streck.
Betyget F används inte i grundsärskolan, gymnasiesärskolan eller i särskild
utbildning för vuxna. I grundsärskolan används inte heller streck.

Kunskapskrav
Det finns preciserade kunskapskrav för tre av betygen – A, C och E. Med ett
kunskapskrav avses hela beskrivningen av ett betygssteg. Enstaka meningar, delar
av stycken eller hela stycken är inte ett kunskapskrav utan exempel på delar av ett
kunskapskrav.

Betygsstegen B och D
Det finns inga preciserade kunskapskrav för betygen B och D. Betyget B innebär
att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda. Betyget D
innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.13
Innebörden av ”till övervägande del” beskrivs i propositionen om den nya be
tygsskalan. Där betonas att avgörandet om överliggande kunskapskrav är uppfyllt
till övervägande del för betygsstegen B och D inte grundas på en kvantitativ sam
manvägning av elevens kunskaper. Betygen B och D speglar istället en kunskaps
progression där eleven har påvisbara och centrala kunskaper för närmast högre
betyg. Vissa kunskapskvaliteter för högre betyg eller väl utvecklad förmåga i ett
eller flera avseenden kan därmed resultera i betyget B eller D. 14

13. 6 kap. 2 § skolförordningen, 8 kap. 2 § gymnasieförordningen och 4 kap. 9 § förordningen om vuxenutbildning.
14. Regeringens proposition 2008/09:66 En ny betygsskala.
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Det gör att kunskapsprofilerna för betygen B och D kan se olika ut för olika elever.
I figur 1 illustreras två olika kunskapsprofiler. I båda fallen har läraren satt betyget
B eftersom läraren i sin allsidiga utvärdering kom fram till att kunskapskravet för
C var uppfyllt i sin helhet och kravet för A var uppfyllt till övervägande del.
FIGUR 1. TVÅ OLIKA KUNSKAPSPROFILER FÖR BETYGET B
Kunskapskravet
för E

Kunskapskravet
för C

Kunskapskravet
för A

Kunskapskravet
för E

Kunskapskravet
för C
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Kunskapskravet
för A

När en elev uppfyller ett kunskapskrav i sin helhet och överliggande kunskapskrav
i vissa delar behöver lärare analysera elevens kunskaper närmare för att avgöra
om det blir det högre eller lägre betyget. Lärare utgår i analysen om överliggande
kunskapskrav är uppfyllt till övervägande del eller inte från de tre frågorna nedan.15
Betyget kan motiveras med stöd av en eller flera av dessa frågor.
1. Hur omfattande delar har eleven uppfyllt i överliggande kunskapskrav?
En aspekt att ta hänsyn till är hur omfattande delar av det överliggande kun
skapskravet som elevens kunskaper motsvarar. Det går däremot inte att koppla
till övervägande del till en bestämd omfattning av texten i det överliggande
kunskapskravet.
2. Hur betydelsefulla delar, utifrån syftet och det centrala innehållet,
har eleven uppfyllt i överliggande kunskapskrav?
Allt som står i kunskapskraven väger inte alltid lika tungt. Det är den
betygssättande läraren som värderar hur tungt olika delar i kunskapskraven
väger utifrån hur betydelsefulla de är i förhållande till kurs- eller ämnesplanens
syfte och det centrala innehållet.16 De delar av kunskapskraven som läraren
bedömer väger tungt kan i regel kopplas till betydande eller omfattande delar
av syftet eller det centrala innehållet. Det gör att det kunnande som beskrivs
i dessa delar ofta får större plats i undervisningen och därför kan bli utgångs
punkt för bedömning vid fler tillfällen. Det är alltså viktigt hur betydelsefulla
de kunskaper är som eleven visat i det överliggande kunskapskravet när läraren
ska avgöra om kravet är till övervägande del uppfyllt eller inte. Om elevens
kunskaper motsvarar mer betydelsefulla delar i det överliggande kunskapskravet
kan det uppväga att kunskapskravet är uppfyllt i mindre omfattning.
På samma sätt kan läraren komma fram till att elevens kunskaper i överlig
gande kunskapskrav motsvarar mindre betydelsefulla delar och att det inte är
till övervägande del uppfyllt. I det fallet sätter läraren det lägre betyget.

15. Den tredje frågan är ny i denna reviderade version av stödmaterialet.
16. Kursplanen för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare är uppbyggd på ett annat sätt. Här utgår
läraren från utbildningens syfte, mål och karaktär samt inledande meningar till kunskapskraven vid bedöm
ningen av om de delar som är uppfyllda i överliggande kunskapskrav är mer eller mindre betydelsefulla.
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3. Hur väl utvecklat är elevens kunnande i överliggande kunskapskrav?
En elevs kunnande kan i någon eller några delar vara på en högre nivå än det
som beskrivs i närmast överliggande kunskapskrav. Det kan till exempel vara en
elev som uppfyller hela kunskapskravet för E och dessutom har kunskaper på
A-nivå i någon del. Läraren kan även göra bedömningen att en elevs kunnande
i något avseende är av högre kvalitet än vad som beskrivs i kunskapskravet för A.
Om en elevs kunskaper i någon del motsvarar en högre kvalitet än det närmast
överliggande kunskapskravet tar läraren med det i sin värdering av om det blir det
högre eller lägre betyget. Om elevens kunnande i någon del är på en högre nivå
än det överliggande kunskapskravet, särskilt i mer betydelsefulla delar, kan det
uppväga att kunskapskravet är uppfyllt i mindre omfattning.
BETYGSSKALAN OCH BETYGEN B OCH D
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En betygssättningsprocess
Nedan finns ett exempel på en process som lärare kan gå igenom vid betygssätt
ningstillfället. I exemplet beskrivs vilka överväganden läraren gör i olika skeden av
processen och vilka principer läraren då tar hänsyn till. Läraren i exemplet går först
igenom sin sammanfattande dokumentation och analyserar och värderar vilken
kvalitet en elev visat på sitt kunnande i förhållande till en del av kunskapskraven.
Därefter analyserar läraren elevens kunskaper i förhållande till övriga delar av kun
skapskraven på samma sätt.
Eftersom lärares dokumentation kan se olika ut kan även betygssättningsprocessen
skilja sig lite åt. Det som däremot alltid är gemensamt är att läraren vid betygssätt
ningen allsidigt utvärderar all information utifrån hur relevant och rättvisande bild
olika underlag ger av en elevs kunskaper i förhållande till kunskapskraven.

Gå igenom kunskapskraven del för del
När ett betyg ska sättas går läraren i detta exempel systematiskt igenom kunskaps
kraven del för del. Läraren utgår från sin dokumentation som sammanfattar de
kunskaper en elev visat i olika bedömningsunderlag. Dokumentationen har gjorts
i förhållande till olika delar av kunskapskraven. Med stöd av hela bedömnings
underlaget avgör läraren om elevens kunskaper i förhållande till respektive del av
kunskapskraven motsvarar kravet för betygen A, C eller E. Figur 2 visar den del av
kunskapskraven som läraren börjar med att analysera.
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FIGUR 2. LÄRAREN GÅR IGENOM BEDÖMNINGSUNDERLAGEN
TILL EN DEL AV KUNSKAPSKRAVEN
Kunskapskravet för E

Kunskapskravet för C

Kunskapskravet för A

Läraren går igenom sina bedömningsunderlag i förhållande till den aktuella delen
av kunskapskraven (figur 2). I figur 3 illustreras vilken nivå läraren bedömt att
de olika underlagen visat av elevens kunskaper i denna del av kunskapskraven.
I genomgången ser läraren att eleven visat kunskaper som huvudsakligen motsvarar
E-nivån eller C-nivån. I ett fall visade dokumentationen att elevens kunskaper var
på gränsen mellan E- och C-nivå och i ett annat fall på nivån för A.
Läraren gör en allsidig bedömning och analyserar och värderar de olika underla
gen. Storleken på cirklarna representerar hur läraren värderar de olika underlagen,
till exempel utifrån bedömningsunderlagens omfattning och tillförlitlighet. Läraren
BETYGSSKALAN OCH BETYGEN B OCH D
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konstaterar i detta exempel att några bedömningsunderlag inte gett så mycket
information – i ett fall tycker läraren att uppgiften inte blev tillräckligt relevant i för
hållande till kunskapskraven och i ett annat fall missuppfattade eleven uppgiften. De
tidigare underlagen svarar oftare mot kravet för betyget E, medan flera av de senare
underlagen svarar mot kravet för C. Läraren värderar att de senare bedömningarna
väger tyngre vid betygssättningen eftersom elevens kunskaper tydligt utvecklats över
tid. En annan omständighet som hjälper läraren att fatta sitt beslut är att ett par av
de senare bedömningsunderlagen var mer omfattande i relation till det centrala inne
hållet. Läraren har också sambedömt ett av de senare och mer omfattande under
lagen tillsammans med en kollega, vilket gör läraren säkrare på sin bedömning.
Efter att ha analyserat och värderat allt tillgängligt underlag bedömer läraren
att elevens kunskapsnivå motsvarar kunskapskravet för betyget C i denna del av
kunskapskraven.
FIGUR 3. ANALYS AV OLIKA BEDÖMNINGSUNDERLAG
I FÖRHÅLLANDE TILL EN DEL AV KUNSKAPSKRAVEN
Kunskapskrav

A

C

E

Tid
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Gå igenom kunskapskraven i sin helhet
Läraren i exemplet gör en markering i kunskapskravstabellen för att illustrera att
elevens kunskapsnivå motsvarar kunskapskravet för C i den del läraren började
med att analysera. Därefter analyserar läraren elevens kunskaper i förhållande till
övriga delar av kunskapskraven på samma sätt som beskrivs på föregående sidor.
På så sätt växer en kunskapsprofil fram (se figur 4). Kunskapsprofilen visar nivån
på elevens kunskaper i olika delar av kunskapskraven. I detta fall motsvarar elevens
kunskaper hela kunskapskravet för betyget E, delar av kunskapskravet för betyget
C och en mindre del av kunskapskravet för betyget A (figur 4).
FIGUR 4. ELEVENS KUNSKAPSNIVÅ I OLIKA DELAR AV KUNSKAPSKRAVEN
Kunskapskravet för E

Kunskapskravet för C

Kunskapskravet för A
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Värdera till övervägande del
Läraren i exemplet konstaterar att kunskapskravet för E är uppfyllt i sin helhet. Där
emot är bara delar av kunskapskraven för betygen C och A uppfyllda och betyget
kan då bli E eller D (figur 4). Det läraren nu behöver ta ställning till är om eleven
har uppfyllt kunskapskravet för betyget C till övervägande del eller inte. Den analys
och värdering som läraren redan gjort av elevens kunskaper i förhållande till kun
skapskravens olika delar ger förstås viss ledning i om det blir det högre eller lägre
betyget. Ibland kan den analysen och kunskapsprofilen vara tillräcklig för att avgöra
om överliggande kunskapskrav är uppfyllt till övervägande del eller inte. Här är
läraren lite osäker på om det blir betyget D eller E, alltså på om kravet för C är upp
fyllt till övervägande del eller inte, och fördjupar därför sin analys.
Som stöd i analysen av om kunskapskravet för betyget C kan vara uppfyllt till
övervägande del utgår läraren från de tre frågor som beskrevs tidigare (sid. 12–13).
1. Hur omfattande delar har eleven uppfyllt i överliggande kunskapskrav?
2. Hur betydelsefulla delar, utifrån syftet och det centrala innehållet, har eleven
uppfyllt i överliggande kunskapskrav?
3. Hur väl utvecklat är elevens kunnande i överliggande kunskapskrav?
Lärarens visuella intryck av kunskapsprofilen är att de delar som har markerats på
C- och A-nivå inte är så omfattande (figur 4). Läraren fortsätter att analysera kun
skapsprofilen och kommer fram till att elevens kunskaper i de delar av kunskaps
kraven som eleven har uppfyllt på C- och A-nivå är mer betydelsefulla, eftersom
de i högre grad motsvarar de tyngdpunkter som anges i ämnets syfte, än de delar
som eleven har uppfyllt på E-nivån. Den del som eleven uppfyllt på C-nivå har
blivit aktuell när flera och betydande punkter i det centrala innehållet behandlats
i undervisningen. Läraren gör därför bedömningen att den här delen väger särskilt
tungt eftersom den motsvarar ett kunnande som har varit centralt i flera arbets
områden. Läraren tar även hänsyn till att eleven i en del av kunskapskraven har en
särskilt väl utvecklad förmåga som läraren bedömt vara på A-nivå. De kunskaper
eleven visat på A-nivå väger tungt utifrån syftesbeskrivningen och läraren ser
värderingen som tillförlitlig eftersom eleven har visat kunskaper på den här nivån
vid flera tillfällen.

18
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VILKET BETYG KOMMER LÄRAREN FRAM TILL?

Trots att det visuella intrycket av kunskapsprofilen (figur 4) ger sken av att bara
en mindre del av det överliggande kunskapskravet är uppfyllt så kommer läraren
i sin analys fram till att de kunskaper som eleven visat på C- och A-nivå är
betydelsefulla och har varit centrala i undervisningen. Det som fäller avgörandet
är att eleven i en betydelsefull del även visat ett särskilt väl utvecklat kunnande på
A-nivå. Läraren bedömer därför att kunskapskravet för C är ”till övervägande del”
uppfyllt och sätter betyget D.

Informera om skälen för ett betyg
Det är lärare som i sin profession sätter betyg och lärare ska på begäran informera
elever och vårdnadshavare om skälen för ett betyg. Att informera en elev eller vård
nadshavare om skälen för ett betyg innebär inte att läraren i detalj ska redogöra för
samtliga bedömningsunderlag och hur dessa värderats vid betygssättningen.
Att sätta rättvisande betyg innebär inte bara att ha kunskap om relevanta styr
dokument utan även om att ha en djupare förståelse för ämnet, ämnets didaktik
och kunskapsbedömning – kunskaper som lärare har och utvecklar genom utbild
ning och erfarenhet. Eftersom elever inte har samma djupa kunskaper om betygs
sättning är det viktigt att lärare i undervisningen på olika sätt ger goda förutsätt
ningar för att elever ska förstå skälen för betygen. Det kan lärare exempelvis göra
genom att ge information om hur betyg sätts samt återkoppling och vägledning
kring vad en elev kan och behöver utveckla vidare. Detta material och de tre frågor
som presenteras (sid. 12–13) kan vara ett stöd i att informera en elev om skälen för
betyget, men även i kollegiala diskussioner om hur betyg sätts och kan kommuni
ceras med elever.
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Det här stödmaterialet är till för att stödja en likvärdig tillämpning
av b
 estämmelserna kring betygsskalan och betygen B och D och
riktar sig till alla lärare som sätter betyg och till rektorer.
Först presenteras bakgrunden till betygsskalan, några
allmänna utgångspunkter om betygssättning och tre frågor som
stöd i tolkningen av ”till övervägande del” för betygen B och D.
Vidare exemplifieras en process som lärare kan gå igenom vid
betygssättningen. I exemplet beskrivs vilka överväganden en lärare
gör i olika skeden av processen och hur läraren kommer fram till
och kan motivera att något av betygen B och D ska sättas.

