TILL DIG SOM SKA SÄTTA BETYG

Den 2 maj släppte Skolverket en utvärdering av betygsskalan och kunskapskraven. I samband med detta gav vi förslag på hur man kan åtgärda de problem som uppmärksammades
i rapporten. Vissa av åtgärderna kräver beslut av regeringen, men ett förtydligande gäller
redan nu. Förtydligandet innebär en utvidgad tolkning av begreppet ”till övervägande del”
för betygen B och D.
På sid. 17 i stödmaterialet Betygsskalan och betygen B och D sammanfattas två frågor som lärare
utgår från när de avgör om eleven har uppfyllt det överliggande kunskapskravet till övervägande del.
Den utvidgade tolkningen medför att läraren, förutom de två första frågorna nedan, kan
utgå från ytterligare en fråga.
1. Hur omfattande delar av det överliggande kunskapskravet har eleven uppfyllt?
2. Hur betydelsefulla utifrån syfte och centralt innehåll är de delar som eleven har uppfyllt i
det överliggande kunskapskravet?
3. Hur väl utvecklade är de delar eller den del som eleven uppfyller i
överliggande kunskapskrav?
Exempel
Om en elev har uppfyllt hela kunskapskravet för till exempel E och har en särskilt väl
utvecklad förmåga i förhållande till någon del av kunskapskraven kan det fälla avgörandet
i bedömningen och läraren kan då komma fram till att elevens kunskaper motsvarar till
övervägande del, och sätta betyget D, även om den delen inte är så omfattande.
Vi vill tydliggöra att det framförallt handlar om en kvalitativ bedömning och att lärare utifrån
sin professionalitet kan resonera på olika sätt för att motivera att ett överliggande kunskapskrav är uppfyllt till övervägande del när betygen B eller D sätts. Det handlar alltså inte om att
eleven måste ha uppfyllt mer än hälften av den text som finns i det överliggande kunskapskravet, utan om du som lärare bedömer att denna del eller dessa delar kan anses utgöra till
övervägande del.
Skolverket beklagar att den utvidgade tolkningen kommer så sent på terminen, men det är
först genom utvärderingen som vi kunnat se behovet att förtydliga detta. Vi kommer i höst
att revidera Allmänna råd och stödmaterialet om Betygsskalan och betygen B och D i enlighet
med detta förtydligande.

Läs mer om betygssättning på vår webbplats: www.skolverket.se/bedomning/betyg
Har du frågor om betyg?
Kontakta vår Upplysningstjänst via telefon, e-post eller vårt frågeforum om bedömning och betyg.
Frågeforum: www.skolverket.se/betygsforum
E-post: upplysningstjansten@skolverket.se
Telefon: 08-527 332 00
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