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Om betyg och betygssättning    
– en forskningsöversikt 

av Pernilla Lundgren, fil. dr. 

Inledning 

Denna översikt behandlar både svensk och internationell forskning 
om betyg och betygssättning. Forskning om summativ bedömning 
som är relevant i sammanhanget har även inkluderats. 
Inledningsvis ges en bakgrund som sammanfattar forskning om 
betyg och betygssättning och i de följande kapitlen avhandlas fyra 
specifika områden som har bäring på Betygsutredningens uppdrag: 

1. olika modeller för betygssättning  

2. gränsen till ett godkänt betyg 

3. ersätta kursbetyg med ämnesbetyg i gymnasieskolan 

4. utnyttja all tillgänglig information om elevernas kunskaper och 
göra en allsidig bedömning. 

 
Bakgrundsbeskrivningen till denna översikt grundar sig till stor del 
på forskningsöversikter, som för det mesta utgår från 
internationell forskning. De översikter som använts är: Brookhart 
(2015), Brookhart et al. (2016), Lundahl et al. (2015), Lundahl, 
Hultén & Tveit (2016) och OECD (2012). Bakgrundsbeskrivningen 
har avgränsats för att ge en ingång till de fyra huvudområdena. Det 
innebär att t.ex. artiklar om risker med betyg eller hur betyg kan 
påverka elevers motivation har exkluderats.  
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Litteratursökning 

Som utgångspunkt för att hitta referenser genomfördes 
litteratursökningar i forskningsdatabaserna LIBRIS, ERIC och 
ProQuest.  

Inledningsvis gjordes breda sökningar i ProQuest på ”grades OR 
grading AND education AND Sweden”. Dessutom gjordes sökningar 
i LIBRIS för att hitta svenska avhandlingar om betyg. Studier som 
inte var relevanta för översiktens fyra huvudområden 
exkluderades, t.ex. om formativ bedömning, hur betyg påverkar 
undervisningen eller hur elever upplever betyg. Enbart ett fåtal 
svenska studier har gjorts sedan läroplansreformen 2011 och 
därför inkluderades även relevanta studier gjorda efter 1994-års 
reformer. 

För litteratur kring kompensatorisk betygssättning användes 
databaserna ERIC och ProQuest. Sökningar gjordes på “grading OR 
grades OR assessment AND analytic AND holistic AND education” 
och “grades OR grading OR assessment AND conjunctive AND 
compensatory”. Studier som inte handlade om 
kunskapsbedömning utan t.ex. om antagningsprov valdes bort, 
likaså studier som mer handlade om formativ bedömning.  

För litteratur kring omprov och sena inlämningar gjordes 
sökningar i ProQuest på ”retest AND education” och ”late 
submission AND grading”.  

Relevanta rapporter söktes även hos Statens skolverk, Statens 
skolinspektion och Institutet för arbetsmarknads- och 
utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). 

Materialet har även kompletterats med tillämpliga referenser 
som hittats i referenslistor i det inkluderade materialet men som 
inte påträffats vid sökningarna.   

Betyg och betygssättning – en bakgrund  

Kapitlet inleds med en beskrivning av vad betyg är och vad de 
används till. Sedan beskrivs begreppen validitet och reliabilitet och 
vad forskningen visar om de svenska betygens användbarhet som 
grund för urval till nästa utbildningsnivå. Därefter vad forskningen 
visar om hur olika faktorer, såsom elevens bakgrund och skoltyp, 
kan påverka betygssättningen. Avslutningsvis avhandlas betyg och 
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betygssättning utifrån ett läroplansperspektiv, som bland annat 
handlar om kunskapskrav. 

Vad är betyg och vad används de till? 

Betygssättning är en summativ bedömning där elevens kunskaper 
vid en viss tidpunkt sammanfattas (t.ex. Lundahl, Hultén & Tveit, 
2016). Betygssättning (grading) kan handla antingen om betyg som 
ges på enstaka individuella prestationer eller som resultat av en 
sammanvägning av flera individuella prestationer (Brookhart et al., 
2016). I den internationella forskningen används ofta begreppet 
betygssättning (grading) även när det är mindre formella 
summativa bedömningar som avses. När vi i Sverige pratar om 
betygssättning avses det formella tillfället i slutet av en termin eller 
efter avslutad kurs när lärare, enligt skollagen, fattar beslut om 
betyg.  

Enligt Lundahl et al. (2015) har betyg olika syften och kan 
användas för 

• urval/antagning/uppflyttning till nästa utbildningsnivå 
(antagningskrav eller urvalskriterium till utbildning) 

• information (till framför allt elever och deras föräldrar) 

• motivation (eller disciplinering) 

• diagnostisk information (belysa styrkor och svagheter) 

• certifiering (avklarad utbildning eller uppnådd kunskapsnivå)  

• information på lokal (klass, skola, och kommun) och nationell 
nivå om utbildningens resultat.  

I Sverige är en av betygens främsta funktioner att utgöra grund för 
urval till nästa utbildningsnivå.1 När betyg i ett utbildningssystem 
används för urval till nästa nivå säger man att dessa har en high-
stakes karaktär. Det betyder att betygen har stor betydelse för den 
enskilda eleven, t.ex. vilka möjligheter eleven har att komma in på 

 
1 I praktiken är det en av betygens främsta funktioner. I teorin var dock tanken utifrån 1991 
års betygsutredning, och de direktiv de arbetade utifrån, att betygens funktion som urval till 
nästa utbildningsnivå skulle tonas ned, och t.o.m. tas bort till gymnasieskolan 
(Utbildningsdepartementet, 1991. Tillkallande av en beredning för att ge förslag till ett nytt 
betygssystem i grundskolan, gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen , Dir. 
1990:62). 
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vidare utbildning. Samtidigt kan graden av hur high-stakes betygen 
är bero på hur konkurrensen om utbildningsplatser ser ut. Betyg 
som inte används som grund för urval till nästa utbildningsnivå 
refereras till som low-stakes. I de fall betyg används som urval men 
där det inte finns någon konkurrens om utbildningsplatser kan 
betygen anses vara low-stakes. I vissa delar av det svenska 
skolsystemet är betygen low-stakes, t.ex. gäller det betygen i 
årskurs 6, på utbildningen i svenska för invandrare, i 
grundsärskolan och gymnasiesärskolan.2  

Vad mäter betygen? 

Validitet och reliabilitet är två viktiga begrepp när man talar om 
bedömning eller betyg. Enkelt uttryckt kan det sägas handla om hur 
säkra vi kan vara på att det som mätts är det som ska mätas och på 
jämnheten i kvaliteten på mätningarna.  

Två hot mot validiteten, och ytterst även mot reliabiliteten, är 
construct under-representation och construct-irrelevant variance 
(Lundahl, Hultén & Tveit, 2016).  

Construct under-representation kan i betygssammanhang 
handla om att underlaget är bristfälligt och inte fångar viktiga 
aspekter av en elevs kunnande i förhållande till det som ska mätas. 
Att inte alla mål eller kriterier prövas, eller att undervisningen inte 
fokuserar alla mål, brukar kallas narrowing of the curriculum.  

Construct-irrelevant variance handlar om att en mätning eller 
ett betyg innehåller även sådant som inte ska mätas3, såsom 
ansträngning och attityd. 

Tillförlitligheten i en mätning, eller reliabiliteten, kan påverkas 
av att olika bedömare gör olika värderingar av ett underlag 
(interbedömarreliabilitet) eller att samma bedömare inte 
använder samma grunder (vilket är kopplat till validitet) när 
likvärdiga underlag från olika elever värderas 
(intrabedömarreliabilitet). Det kan också handla om att ett 
underlag inte ger en rättvisande bild av en elevs kunnande, t.ex. på 
grund av att en elev missförstår en uppgift. Reliabilitet och validitet 
måste alltid ställas mot varandra, och i relation till tidsaspekten. 

 
2 Betygen i svenska för invandrare och i gymnasiesärskolan kan ses low-stakes eftersom de 
inte används som grund för urval till studier på nästa utbildningsnivå, men även som high-
stakes om de används av arbetsgivare. 
3 Det kan kallas ofta i forskningen för icke-kognitiva faktorer, eller socioemotionella 
kompetenser och personliga egenskaper. 
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Reliabiliteten ökar oftast med storleken på underlaget, t.ex. har det 
rapporterats att interbedömarreliabiliteten ökade från 64 procent 
till 81 procent om antalet uppgifter blev 5 till 6 gånger fler, men det 
tar då mer tid i anspråk (Lundahl et al., 2015).  

Prediktiv validitet 

Det har sagts om betyg att de bygger på en ”röra” – hodgepodge - av 
olika mått, som inte bara utgörs av relevanta ämneskunskaper 
(kognitiva faktorer) utan även av icke-kognitiva faktorer som 
ansträngning och attityd (Brookhart et al., 2016). Flera studier 
visar att också svenska betyg innehåller både kognitiva och icke-
kognitiva faktorer (t.ex. Cliffordson, 2004; Klapp Lekholm & 
Cliffordson, 2008, 2009; Thorsen, 2014; Thorsen & Cliffordson, 
2012).  

Samtidigt beskrivs betyg vara ett tillförlitligt mått på ”något” – 
frågan är bara vad detta ”något” är. Både internationellt och i 
Sverige fungerar betyg bra som grund för urval till nästa 
utbildningsnivå. Betyg har för detta ändamål god prediktiv validitet 
avseende studieframgång, dvs. med goda betyg nås bättre 
studieframgång och med sämre betyg ökar risken för sämre 
studieprestationer och avhopp (Brookhart et al., 2016). Betyg har 
oftast bättre prediktiv validitet för studieframgång än olika tester 
eller prov samtidigt som orsaken till det inte är helt klarlagd 
(Brookhart et al., 2016). 

Flera studier har visat att de svenska kriterierelaterade betygen 
har något högre prediktiv validitet för studieframgång på 
högskolan än de normrelaterade (relativa) betygen och betydligt 
bättre än resultat på högskoleprovet (Cliffordson, 2004, 2008). 
Cliffordson visar i studien från 2004 att de elever som blev antagna 
till civilingenjörsutbildningen med kriterierelaterade betyg tog fler 
högskolepoäng första året än de som blev antagna på 
högskoleprovpoäng. Detta visade sig även gälla för flera 
utbildningar på högskolan, där betygen var ett bättre mått på 
studieframgång än resultat på högskoleprovet (Cliffordson, 2008). 
Elever som antogs med betyg från gymnasieskolan tog dessutom ut 
examen i större utsträckning och gjorde färre avbrott från 
utbildningen jämfört med studenter som antagits på sitt resultat 
från högskoleprovet (Cliffordson, 2008).  
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Även de kriterierelaterade och de tidigare normrelaterade 
betygen från grundskolan har en god prediktiv validitet för 
studieframgång både gällande kursbetyg inom samma ämne och 
för betygsgenomsnittet i gymnasieskolan (Thorsen, 2014; Thorsen 
& Cliffordson, 2012). 

Att betygen har en god prediktiv validitet kan förklaras av just 
det faktum att de även innehåller icke-kognitiva faktorer som flit 
och ansträngning (t.ex. Thorsen & Cliffordson, 2012), vilket 
visserligen kan vara bra egenskaper att ha för att lyckas i sina 
studier, men som inte ska utgöra grund för betygssättning.  

Vad påverkar betygssättningen? 

Icke-kognitiva faktorer 

Som tidigare nämnts har svensk forskning visat att betygen inte 
bara är ett mått på relevanta kunskaper utan att även icke-
kognitiva faktorer kan spela in. Dessa kan handla om elevers 
bakgrund, intresse, ambitionsgrad, motivation, ansträngning, 
ihärdighet och uppträdande eller om föräldraengagemang 
(Brookhart et al., 2016; Klapp Lekholm & Cliffordson, 2008; 
Svennberg, 2017). Vilka konsekvenser ett betyg kan få för en viss 
elev i framtiden är också något som lärare ibland tar hänsyn till 
(Brookhart et al., 2016).  

Det är inte helt klart hur interaktionen mellan icke-kognitiva 
faktorer och betyg ser ut – icke-kognitiva faktorer kan dels vägas in 
i betyget utöver elevens ämneskunskaper, dels kan de inverka på 
elevens ämneskunnande och på så sätt påverka betyget (Klapp 
Lekholm & Cliffordson, 2009). De icke-kognitiva faktorer i det 
svenska kriterierelaterade betygssystemet i grundskolan som mest 
påverkade betygen visade sig i föregående studie vara elevers 
intresse och motivation. 

Att inte bara värdera elevers ämneskunskaper vid 
betygssättning är något som lärare oftast gör omedvetet. Studier 
har visat att även lärare som uttryckligen säger att de enbart 
bedömer ämneskunskaper samtidigt väger in icke-kognitiva 
faktorer (Lundahl et al., 2015). Det finns även tecken på att 
praktiken att värdera annat än ämneskunskaper vid betygssättning 
kan vara medveten. Tholin (2006) visar att de lokala 
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betygskriterier som ofta skrevs under perioden 1994 till 2010 även 
kunde innehålla icke-kognitiva faktorer som att hålla tider och vara 
positiv till ämnet. En nyare studie i ämnet idrott och hälsa visar att 
uttalade icke-kognitiva kriterier fortfarande förekommer men att 
lärare hade ett större fokus på ämnesrelaterade kriterier efter 
reformen 2011 (Svennberg, 2017).  

Lärare i olika ämnen kan även vikta ämneskunskaper och icke-
kognitiva faktorer på olika sätt. Några studier har visat att musik- 
och språklärare väger in icke-kognitiva faktorer i större 
utsträckning än lärare i andra ämnen (Lundahl et al. 2015). 
Skolverket (2016) har visat att betygsinflationen varit mer påtaglig 
i ämnen som saknar nationella prov, såsom bild, hem- och 
konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik och slöjd, vilket kan 
vara ett tecken på att lärare väger in annat än elevernas faktiska 
ämneskunskaper i betyget. 

Klapp Lekholm (2011) visar att lärares utbildning, ålder och 
erfarenhet spelar mindre eller ingen roll i hur icke-kognitiva 
faktorer vägs in vid betygssättningen. 

Skillnader i betygssättning mellan olika elevgrupper  

I Sverige erhåller flickor godkända slutbetyg i grundskolan i högre 
utsträckning än pojkar i alla ämnen utom idrott och hälsa 
(Skolverket, 2018a). Flickor har i genomsnitt högre slutbetyg än 
pojkar i alla enskilda ämnen. Störst är skillnaden i bild, hem- och 
konsumentkunskap samt svenska. Minst är skillnaden i idrott och 
hälsa, matematik samt engelska. 

I samtliga ämnen som har nationella prov i grundskolan är det 
vanligare att pojkarna får ett lägre slutbetyg än provbetyg jämfört 
med flickorna. Bland flickorna är det vanligare att de får ett högre 
slutbetyg än provbetyg jämfört med pojkarna (Skolverket, 2018b). 

På gymnasieskolans yrkesprogram får kvinnor oftare ett högre 
kursbetyg än provbetyg jämfört med män i samtliga kurser 
(Skolverket, 2019c). Även hos elever som läser ett 
högskoleförberedande program är det en större andel kvinnor än 
män som får ett högre kursbetyg än provbetyg, med undantag för 
matematik 3c (Skolverket, 2019c). 

Som nämnts tidigare visar flera studier att andra faktorer än 
ämneskunskaper vägs in i de svenska betygen och att det kan vara 
olika för olika elevgrupper. Klapp Lekholm och Cliffordson (2008) 
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visar att betygen till viss del mäter något annat än elevernas 
ämneskunskaper, och att flickors betyg innehåller mer av sådana 
icke-kognitiva faktorer. Att flickor får högre betyg än pojkar 
jämfört med de nationella provbetygen menar forskarna kan 
förklaras till viss del av att icke-kognitiva faktorer, särskilt intresse 
och motivation, vägs in i flickors betyg (Klapp Lekholm & 
Cliffordson, 2009). Även Thorsen & Cliffordson (2012) visar att i 
det kriterierelaterade betygssystemet väger lärare in mer av icke-
kognitiva faktorer vid betygssättningen, inte bara för flickor, utan 
även för elever vars föräldrar har låg utbildningsnivå. För den 
senare gruppen menar forskarna, i linje med annan forskning, att 
det kan bero på en vilja att kompensera elever med sämre 
förutsättningar genom att premiera ansträngning och intresse. 

I Sverige visar omrättningar av nationella prov att svenska 
elever med utländsk bakgrund missgynnas vid den ursprungliga 
bedömningen (Tyrefors Hinnerich, Höglin & Johannesson, 2015). 
Skolverket (2019a) jämförde betygen i årskurs 9 med nationella 
provbetyg och visar att flickor och utlandsfödda elever gynnas 
något mer i betygssättningen, men att skillnaderna är 
förhållandevis små.   

Wikström och Wikström (2005) jämför betygen i 
gymnasieskolan med resultat på högskoleprovet och ser att 
grupperna elever som gick i fristående skolor och utlandsfödda 
elever som går i skolor i konkurrensutsatta områden har störst 
skillnad mellan betyg och provresultat.  

Skoleffekter och betygsinflation 

Skillnader i betygssättning mellan låg- och högpresterande skolor 

Internationell forskning visar att betygssättningen tenderar att 
vara mer generös, och mäta annat än ämneskunskaper, i skolor 
med högpresterande elever (Lundahl et al., 2015). I Sverige gäller 
dock oftast det omvända – att betygssättningen tenderar att vara 
mer generös i skolor med lågpresterande elever (Klapp Lekholm & 
Cliffordson, 2008; Skolverket, 2019a). Skolverket (2019a) menar 
att betygssättningen relateras till den genomsnittliga 
prestationsnivån hos eleverna på skolorna och att 
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betygssättningen därför i viss mån kan ses som relativ.4 En elev har 
lägre sannolikhet att få ett högre betyg givet sitt resultat på det 
nationella provet om eleven går i en skola med hög genomsnittlig 
prestationsnivå. Skolverket (2019a) menar att detta utgör den 
största skillnaden – större än att flickor, utlandsfödda elever eller 
elever i fristående skolor tenderar att gynnas vid betygssättningen.  

Skillnader i betygssättning mellan kommunala och fristående skolor 

Flera svenska studier har undersökt om det finns skillnader i 
betygssättningen mellan kommunala och fristående skolor. De 
visar dock på lite olika resultat eftersom de studerat olika variabler. 

Wikström och Wikström (2005) menar att fristående 
gymnasieskolor sätter högre betyg i jämförelse med resultat på 
högskoleprovet än kommunala skolor, särskilt för pojkar.  

Klapp Lekholm (2011) jämför betyg med nationella provbetyg 
och påvisar ingen skillnad mellan fristående och kommunala 
skolor, annat än en mindre sådan i ämnena engelska och 
matematik.  

Vlachos (2010) konstaterar att de svenska fristående skolorna 
periodvis tenderat att vara mer generösa i sin betygssättning än 
kommunala skolor men att dessa skillnader, vid tiden för studien, 
hade minskat med tiden. Han påpekar samtidigt att konkurrens 
mellan skolor lett till en ökad betygsinflation, även om effekterna 
är små. 

 Tyrefors Hinnerich och Vlachos (2016) jämför resultat från den 
ursprungliga rättningen av nationella prov i gymnasieskolan med 
resultat från den omrättning som genomförs av Skolinspektionen. 
Elever vid kommunala skolor har högre resultat än elever vid 
fristående skolor vid omrättningen. Däremot har fristående skolor 
högre resultat än kommunala skolor vid den ursprungliga 
bedömningen och lägre resultat vid omrättningen. Utifrån studien 
så tenderar de nationella proven att bedömas mer generöst i de 
fristående skolorna. Resultaten på de nationella proven i 
gymnasieskolan jämförs även med elevernas grundskolebetyg. När 
jämförbara elevgrupper studeras visar det sig att provresultaten är 
särskilt låga bland elever som inte har högutbildade föräldrar och 

 
4 Det är oklart om Skolverket med relativa betyg här avser att det ställs lägre krav på 
ämneskunskaper eller om det kan vara så att skillnaden beror på att annat än 
ämneskunskaper vägs in i betyget (icke-kognitiva faktorer). 
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som går på yrkesförberedande program i fristående skolor. 
Författarna menar att det är bekymmersamt att de med lägre 
grundskolebetyg är överrepresenterade på fristående skolor och 
att det är samma grupp som presterar svagast där. 

I en senare rapport jämför Vlachos samtliga betyg med resultat 
på det nationella provet i matematik samt de delprov i svenska och 
engelska som mäter läsförståelse respektive hörförståelse i årskurs 
9 (Vlachos, 2018). Dessa prov och delprov valdes för att de ses som 
mer objektiva kunskapsmått, och författaren menar att de kan ge 
en fingervisning om hur bra eleverna är även i andra ämnen. 
Rapporten visar att de fyra friskolegrupperna som studerades 
(Academedias grundskolor, Internationella engelska skolan, 
Kunskapsskolan samt alla övriga fristående skolor) sätter högre 
betyg än de kommunala grundskolorna jämfört med resultaten på 
de nationella proven. Det gäller särskilt Internationella engelska 
skolan och Kunskapsskolan. Skillnaden mellan betyg och nationella 
provresultat kvarstår, och är betydande även om hänsyn tas till 
elevernas socioekonomiska bakgrund.  

Även Skolverkets jämförelse av betygen i årskurs 9 och 
nationella provbetyg (2019a) visar att betygen sätts mer generöst 
i förhållande till de nationella proven i fristående skolor.  

I en rapport från 2018 jämför Skolverket betyg med 
prestationer i högskolan. Rapporten visar att betygens prediktiva 
validitet är lägre för elever som har gått i fristående 
gymnasieskolor. Även om denna elevgrupp hade högre betyg från 
gymnasieskolan jämfört med elever som gått i skolor med en 
kommunal huvudman presterade de sämre i högskolan. Det gällde 
både elever med lägre betyg och högre betyg från fristående 
gymnasieskolor.  

Omrättning av nationella prov 

Skolinspektionen har genomfört flera omrättningar av nationella 
prov och noterar att det finns både skolor som är mer generösa och 
skolor som är mer restriktiva vid bedömningen av de nationella 
proven, men myndigheten gör ingen analys utifrån 
huvudmannanivå eller av bakomliggande faktorer 
(Skolinspektionen, 2017). När betyg jämförs med resultat på 
nationella prov är det viktigt att beakta att rättningen av de 
nationella proven tenderar att vara mer generös för vissa 
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elevgruppper eller i vissa skolor (Vlachos, 2010). Det kan göra att 
skillnader mellan skolor eller elevgrupper kan vara större eller 
mindre än vad som kan utläsas enbart av skillnaden mellan betyg 
och provbetyg. Samtidigt är kvaliteten på de omrättningar 
Skolinspektionen gör ifrågasatt (Gustafsson & Erickson, 2013).  

Betygsinflation 

Med betygsinflation avser Skolverket (2012) ”relationen mellan 
betygsutveckling och elevernas faktiska kunskapsutveckling där 
lärarnas genomsnittliga krav sjunker över tid”. Det är samtidigt 
svårt att fastställa förekomsten av betygsinflation eftersom det 
kräver ett validerat jämförande mått på elevernas kunskapsnivå 
över tid (Skolverket, 2012, 2016). En ökning av betygspoängen 
över tid skulle även kunna återspegla en ökning av elevernas 
kunskaper, men det finns indikationer på att betygsinflation 
förekommit i både grundskolan och gymnasieskolan sedan 1990-
talets slut (Cliffordson, 2004; Skolverket, 2012, 2016, 2018b, 
2019a; Vlachos, 2010; Wikström, 2005).  

Holmlund et al. (2014) menar att ett tecken på betygsinflation 
är att meritvärdet ökat mer i städer än på landsbygden, och att den 
största ökningen skett i de tre storstadsregionerna där även 
konkurrensen om elever är som störst. 

Ett argument som ofta framförs som bevis på betygsinflation är 
att samtidigt som elevernas betyg och andelen elever med högsta 
betyg har ökat i Sverige, har elevernas kunskaper i internationella 
kunskapsmätningar som PISA och TIMSS i många fall sjunkit 
(Skolverket, 2012). 

Enligt Skolverket har betygsinflationen i grundskolan varit 
måttlig i stort, men mer uttalad i ämnena bild, hem- och 
konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik och slöjd (Skolverket, 
2012, 2019a). Att betygen ökat mer över tid i dessa ämnen har 
bland annat förklarats med avsaknaden av nationella prov 
(Skolverket, 2015).  

Betyg som konkurrensmedel för lärare och skolor 

Det målrelaterade betygssystemet infördes 1994 i Sverige med 
syftet att inte bara vara ett kvalitativt mått på elevers 
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kunskapsnivå, utan även för att kunna utvärdera lärarens 
undervisning, skolresultat och för att säkerställa att elever gavs 
stöd för att nå målen (Lundahl, Hultén & Tveit, 2017). Sedan 1990-
talet har den svenska skolan genomgått skolvalsreformer och en 
ökad etablering av fristående skolor och betygen kan på så sätt ha 
kommit att få andra funktioner, såsom kvalitetsindikatorer för 
skolor (Skolverket, 2012; Skolinspektionen, 2013; Wikström & 
Wikström, 2005) eller att skolledares och lärares prestation eller 
lön kopplas till elevernas betyg (Mickwitz, 2015).  

Det förekommer att föräldrar eller skolledning efterfrågar högre 
betyg vilket sätter press på lärare att sätta betyg som inte 
motsvarar elevens samlade kunskapsnivå (Lundahl et al., 2015). 
Med ett ökat tryck på att höja betygen kan det vara svårt att 
upprätthålla lärares legitimitet som professionella bedömare 
menar Mickwitz (2015).  

Även ändrade tillträdesregler till högre utbildningsnivå kan 
påverka betygssättningen (Skolverket, 2012). Vlachos (2010) 
beskriver exempelvis att grundskolebetygen i Stockholm blev 
högre när skolkonkurrensen ökade på grund av att urvalet till 
gymnasieskolan kom att baseras på betyg och inte på 
närhetsprincipen. De högre betygen menar han kan bero på att 
grundskolorna vägde in annat än faktiska ämneskunskaper i 
betygen när dessa blev mer high-stakes. 

Betyg och standardsbaserade läroplaner  

Forskare från Linnéuniversitetet har lett ett omfattande 
forskningsprojekt i grundskolan med fokus på läroplanen som 
infördes 2011. De menar att de svenska kurs5- och ämnesplanerna 
samt kunskapskraven från 2011 är exempel på standardsbaserade 
läroplaner (Wahlström & Sundberg, 2015). Internationellt sett har 
standardsbaserade läroplaner med fokus på resultatet av 
utbildningen – uttryckt i standards – ökat på senare år (Wahlström, 
2016). Sådana läroplaner kännetecknas enligt Sundberg och 
Wahlström (2012) av att de innehåller flera eller alla av följande 
sex element 

• specifika kunskapskrav (exempel på standards) 

 
5 Kursplanerna ingår i läroplanerna för de obligatoriska skolformerna. 
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• kunskapskrav sammanlänkas i övriga delar av systemet (i t.ex. 
läromedel, bedömningsstöd och nationella prov) 

• stort fokus på bedömning 

• decentralisering av lärande och undervisning (vilken dock kan 
minskas av sammanlänkningen) 

• centralt stöd för skolor som har svårt att nå kunskapskraven  

• belöning eller bestraffning av skolor eller elever som inte når 
kunskapskraven. 

Sundberg och Wahlström (2012) menar att standardsbaserade 
läroplaner kan medföra en instrumentell syn på kunskap, och vad 
som kan vara valid och viktig kunskap riskerar att reduceras till vad 
som uttrycks i standards (kunskapskrav). De menar att särskilt 
kunskapskraven har påverkat lärares undervisningsrepertoar, 
vilket undervisningsinnehåll som erbjuds samt lett till ett ökat 
fokus på summativ bedömning (Sundberg & Wahlström, 2018).  

Kunskapskravens utformning och effekter 

2011 infördes en ny betygsskala med tillhörande kunskapskrav i 
Sverige.6 Ett argument för den nya betygsskalan, och de tillhörande 
kunskapskraven var att den skulle ge tydligare information till 
elever och vårdnadshavare genom att kunskapsprogressionen hos 
eleverna bättre synliggjordes. Detta skulle i sin tur frigöra mer tid 
till undervisning och på så sätt leda till förbättrad 
kunskapsutveckling hos eleverna. Många lärare upplever dock att 
det inte frigjorts mer tid till undervisning eftersom deras arbete 
kopplat till bedömning, betyg och dokumentation har ökat 
(Skolverket, 2016). Även flera svenska forskningsstudier menar att 
läroplanen som infördes 2011 tycks ha lett till ett ökat fokus på 
bedömning, betyg och kunskapskrav i undervisningen (Sundberg & 
Wahlström, 2012; Tolgfors, 2017; Wahlström, 2018, Wahlström & 
Sundberg, 2018). 

När kunskapskraven utvärderades 2016 konstaterade 
Skolverket att kunskapskraven ofta upplevs av lärare som 
”omfattande och detaljerade”, vilket försvårar betygssättningen. 

 
6 Betygsskalan har sex steg: A, B, C, D, E och F. Betygen A–E är godkända betyg till skillnad 
från F som står för ett icke godkänt resultat. 
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Dessutom fann Skolverket att ”detaljerade skrivningar i 
kunskapskraven också kan få den oavsedda effekten att de styr 
undervisningen i större utsträckning än ämnets syfte och det 
centrala innehållet”. Att alltför tydliga standards är behäftade med 
problem varnade Wigforss för redan i betygsutredningen 1942 
(SOU 1942:11) och även Skolverket (1996) har tidigare belyst att 
detaljerade standards riskerar att medföra problem för lärares 
bedömning och undervisning. Dessa problem lyftes även i den 
konsekvensutredning Skolverket tog fram i samband med 
revideringen av nuvarande kunskapskrav (Skolverket, 2019b). 

Att dessa problem förekommer i Sverige visar några svenska 
studier gjorda efter 2011. Intervjuer med tio svenska musiklärare i 
grundskolan visar tecken på criteria-compliance7 och att de 
upplever att kursplanen från 2011 leder till att undervisningen 
inriktas mot kunskapskraven och med stort fokus på bedömning 
(Zandén & Ferm Thorgersen, 2015; Ferm-Almqvist et al., 2017). 
Lärarna i dessa studier upplever att kunskapskraven begränsar 
deras möjlighet att låta ämnets syfte styra didaktiska val för att 
främja mer kreativ undervisning, en djupare inlärning och för att 
individualisera undervisningen.  

Olovsson (2015 a, b) har bland annat gjort klassrumsstudier och 
intervjuer med lärare och elever i årskurs 5 och 6 och beskriver en 
praktik som påverkats av införandet av 2011 års läroplan. Det som 
tycks ha störst betydelse i undervisningen är kunskapskraven, 
snarare än ämnets syfte och centrala innehåll. Han rapporterar om 
en ökad kommunikation av mål och kunskapskrav samt att det 
påverkar undervisningen genom ett fokus på att, och hur, eleverna 
ska visa sitt kunnande i förhållande till kunskapskraven. Hur detta 
påverkar lärandet är oklart, men Olovsson framhåller att det finns 
en risk för att eleverna bara gör vad läraren säger, till exempel att 
försöka skriva ”mer” och ”nyanserat” men utan att förstå vad det 
betyder. Lärarna upplever att deras arbete med läroplanen gett 
mindre tid för att planera undervisning och, i likhet med andra 
studier (Tolgfors, 2017; Schmidt & Skoog, 2018; Sundberg, 2018), 
att det ökat lärarens talutrymme i klassrummet på bekostnad av 
elevernas.  

Tolgfors (2017, 2018) menar att 2011 års kurs- och 
ämnesplaner, och framförallt kunskapskraven, gett ett ökat fokus 

 
7 Torrance (2007) använder begreppet criteria-compliance för att beskriva en praktik där ett 
ökad fokus på bedömningsrelaterade aktiviteter leder till ett minskat fokus på undervisning, 
vilket riskerar att begränsa elevers möjligheter till lärande. 
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på bedömning i ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan, och att 
lärarens syn på kunskap och bedömning ger konsekvenser för 
vilket innehåll som gestaltas i undervisningen och hur. Studierna 
visar att det förekommer undervisningspraktiker med fokus på 
betyg och summativ bedömning med aktiviteter som handlar om 
att samla in främst skriftliga bevis i förhållande till 
kunskapskraven. I dessa praktiker är återkopplingen till elever, och 
dokumentationen, standardiserad och utgår från kunskapskraven, 
ofta i form av matriser i en digital plattform.  

Kunskapskrav och likvärdig betygssättning 

Även om det är viktigt att betygen är så likvärdiga som möjligt är 
en helt likvärdig betygssättning inte möjlig av flera skäl (Brookhart, 
2015). Standards kan aldrig utformas på ett sådant sätt att de kan 
tolkas och tillämpas på ett enhetligt sätt (Bloxham et al., 2016). 
Några av dessa skäl kan vara att 

• synen på det kunnande som bedöms varierar 

• standards är alltid tolkningsbara och tolkas olika 

• lärare inte kan hålla med om, ignorera eller använda sig av egna 
standards 

• lärare kan tolka och vikta aspekter olika utifrån 
undervisningskontexten 

• det finns olika uppfattning av vad som kännetecknar kvalitet i 
ett kunnande 

• språket i kriterierna kan göra dem svåra att förstå och därmed 
tillämpa enhetligt. 

Även om betyg aldrig kan vara helt likvärdiga är det centralt att 
arbeta för att främja likvärdigheten, exempelvis genom att lärare 
ges utbildning i bedömning, samarbetar med kollegor och 
diskuterar kriterier för bedömning och vad som kan tillföra kvalitet 
i ett kunnande (Adie, Klenowski & Wyatt-Smith, 2011; Brookhart 
et al., 2016).  
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Olika modeller för betygssättning 

Holistisk och analytisk bedömning 

Bedömning av en elevprestation kan i grunden vara antingen 
holistisk eller analytisk till sin natur (Sadler, 2009). Skolverket 
(2011) definierar holistisk bedömning som ”bedömning som utgår 
från bedömarens helhetsintryck av en elevprestation” och 
analytisk bedömning som ”bedömning som utgår från olika delar 
eller aspekter av en elevprestation”. En analytisk bedömning görs i 
förhållande till kriterier eller standards medan en holistisk 
bedömning oftast inte görs i förhållande till kriterier utan utgår 
från bedömarens egen känsla för kvalitet (Sadler, 2009). 

Resultaten från en analytisk bedömning jämfört med en 
holistisk bedömning skiljer sig åt (Sadler, 2009). Den holistiska 
bedömningen resulterar i ett resultat (en siffra eller bokstav) eller 
ett mycket kort omdöme. Den analytiska bedömningen ger 
inledningsvis flera resultat. Det beror på att den görs i förhållande 
till flera aspekter och ger mer finfördelad information, där 
respektive aspekt kan sammanfattas i en siffra eller bokstav eller 
ett mycket kort omdöme. För att resultera i ett betyg måste 
resultaten från en analytisk bedömning sedan vägas samman på 
något sätt. Det kan ske genom antingen en kompensatorisk eller 
icke-kompensatorisk modell (Sadler, 2009).  

Holistisk och analytisk bedömning har samtidigt likheter. Även 
om fokus vid en holistisk bedömning är på helheten i elevens 
prestation fäster bedömaren, medvetet eller omedvetet, 
uppmärksamhet på olika aspekter inom den samlade prestationen 
(Sadler, 2009). Omvänt kan det vid en analytisk bedömning vara 
svårt att fokusera på en avgränsad aspekt i taget eftersom olika 
aspekter ofta hänger ihop. 8  

 
8 Sadler (2009) kallar detta att kriterier är funktionella. Det är exempelvis svårt att i ämnet 
biologi enbart fokusera på hur väl eleven använder ”kunskaper i biologi för att granska 
information, kommunicera och ta ställning…” utan att samtidigt fokusera på hur eleven 
använder ”biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska 
samband…”. 



       

17 

Holistisk bedömning 

Holistisk bedömning innebär ett fokus på helheten i elevens 
prestation (Sadler, 2009). Denna modell utgår som tidigare 
beskrivet oftast inte från kriterier utan från bedömarens egen 
känsla för kvalitet. Den kan dock göras i förhållande till 
beskrivande, övergripande standards. Dessa beskrivningar 
innehåller då inbäddade eller underförstådda referenser till flera 
kriterier, men hänvisar inte nödvändigtvis till samma kriterier på 
alla nivåer. Lärare tillämpar inte beskrivningarna bokstavligen 
utan de bedömer vilken beskrivning som ger den mest rättvisande 
bilden av kvalitetsnivån (Sadler, 2009).  

Ett validitetsproblem som ofta förknippas med holistisk 
bedömning är construct-irrelevant variance, dvs. att lärare väger in 
annat än elevens faktiska ämneskunskaper i betyget och går på en 
mer intuitiv ”magkänsla” (t.ex. Sadler, 2009; Barkaoui, 2011; 
Harsch & Martin, 2013). 

Analytisk bedömning 

Analytiska bedömningsmodeller delas in i två grupper: 
kompensatorisk och icke-kompensatorisk betygssättning. Den 
senare innefattar två modeller: konjunktiv och disjunktiv 
betygssättning. 

I analytiska bedömningsmodeller utgår bedömaren oftast från 
kriterier eller standards.9 Det ställer förstås krav på att kriterierna 
är anpassade för analytisk bedömning, särskilt i de fall där det 
handlar om icke-kompensatorisk bedömning där alla, eller vissa, 
aspekter, måste vara uppfyllda för ett visst betyg. Kriterier eller 
standards som är för omfattande eller detaljerade fungerar dåligt 
för analytisk bedömning och utgör ett hot mot både validiteten och 
reliabiliteten i betygen (Skolverket, 2019b). Det kan dels bero på 
construct under-representation, då tiden inte medger att alla 
kriterier bedöms, dels på att omfattande kriterier gör att 
underlaget i relation till varje del blir begränsat, vilket påverkar 
reliabiliteten.  
 

 
9 Ibland är kriterierna snarare regler. Det kan till exempel handla om att nå en viss poäng 
eller procentsats på ett prov. 
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Analytisk kompensatorisk bedömning 

En analytisk kompensatorisk modell innebär att resultat från olika 
aspekter vägs samman linjärt (Sadler, 2009). I den mycket 
förenklade modellen nedan, med fyra aspekter (I-IV), skulle 
kunskapsprofilen resultera i betyget ”2” (eftersom 
(1+4+2+1)/4=2). 

Tabell 1. Förenklad kunskapsprofil 

Aspekt/Bedömning 1 2 3 4 

I X    

II    X 

III  X   

IV X    

 
I en kompensatorisk modell blir mellanbetygen aktuella både för 
elever som har en jämn kunskapsprofil på mellannivåerna och för 
de elever som har en mycket ojämn kunskapsprofil som ligger på 
högre och lägre nivåer. Det innebär att de högsta och lägsta betygen 
sätts när elever genomgående har en kunskapsprofil på en högre 
eller lägre nivå (Sadler, 2009). En strikt tillämpning av en analytisk 
kompensatorisk betygssättning kan därför medföra att 
professionella lärare kan uppleva ett minskat friutrymme i de fall 
en elev har en mycket ojämn kunskapsprofil. Om till exempel de 
flesta aspekter är på högsta nivån, men någon är på en lägre, och 
läraren upplever att något av de högre betygen bäst motsvarar 
elevens kunskaper, kan dessa inte sättas.10 En kompensatorisk 
betygssättning innebär alltså att man utjämnar lägre kvaliteter i 
elevens kunnande med högre men inte att man ignorerar lägre 
kvaliteter (Sadler, 2009). I teorin kan det enbart göras vid en 
holistisk bedömning. En kompensatorisk analytisk betygssättning 
beskrivs som passande för de fall när aspekterna är närbesläktade 
och ingen aspekt kan anses vara viktigare än andra, och att man 
därmed kan tolerera en lägre kvalitet i en eller några få av 
aspekterna (Haladyna & Hess, 1999). 

 
10 I praktiken kan samtidigt elevens kunnighet inom en aspekt vara högre än den högsta 
kvalitetsnivån, vilket läraren vid en kompensatorisk betygssättning kan bedöma utjämnar 
lägre kvaliteter och läraren kan ändå sätta ett av de högre betygen. Det är dock inte något 
som artiklarna lyfter fram, möjligen på grund av att de oftast handlar om hur betyg och poäng 
på enskilda prov och uppgifter ska sammanvägas (eller sammanräknas), och inte om hur 
kvaliteter på olika aspekter kan sammanvägas. 
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Analytisk icke-kompensatorisk bedömning 

Två andra analytiska, men icke-kompensatoriska, modeller är den 
konjunktiva och den disjunktiva (Sadler, 2005; Sadler, 2009). En 
analytisk konjunktiv betygsregel innebär att alla aspekter eller 
kriterier för ett visst betyg måste vara uppfyllda. Om vi översätter 
det till modellen i tabell 1 så är inte betygen 2-4 möjliga eftersom 
två aspekter är på 1.11 En konjunktiv analytisk betygssättning 
beskrivs som passande för de fall när kunskapsaspekterna inte är 
närbesläktade, väger lika tungt och att man, för ett visst betyg, inte 
kan tolerera en lägre kvalitet i någon av dem (Haladyna & Hess, 
1999).  

En analytisk disjunktiv betygsregel innebär att för ett visst betyg 
måste en viss aspekt eller kriterium vara uppfyllt. Det innebär att 
kvaliteten på en viss aspekt väger så tungt att hög kvalitet inom 
andra aspekter inte spelar någon roll (Sadler, 2009). Det kan till 
exempel innebära att för ett visst betyg måste man ha ett visst antal 
poäng eller en viss nivå inom en bestämd, särskilt tungt vägande, 
aspekt. Om vi översätter det till modellen i tabell 1 så skulle inte ett 
godkänt betyg (1-4) vara möjligt om en regel är att för ett godkänt 
betyg måste aspekt I vara lägst 2 (eftersom denna aspekt är på 1). 

Konjunktiva och disjunktiva modeller är mer rigorösa och 
Haladyna och Hess (1999) menar att de därför ofta är populära hos 
beslutsfattare. Det i sin tur de beror på den tro som kan finnas på 
att dessa modeller gör att eleverna lär sig mer eller att de säkrar en 
viss miniminivå av kunskaper (Haladyna & Hess, 1999).  

Jämförelse av analytiska bedömningsmodeller 

Det är svårt att dra slutsatser från forskningen kring analytiska 
icke-kompensatoriska modeller eftersom vissa studier handlar om 
hur kvaliteten på olika aspekter inom olika elevprestationer kan 
sammanvägas, medan andra handlar om hur resultat från enskilda 
elevprestationer kan vägas samman, eller snarare sammanräknas, 
oavsett kunskapsinnehåll. Yocarini et al. (2018) drar ändå 
slutsatsen att en kompensatorisk modell tenderar att ha mer 
validitetsproblem för de högre betygen och en konjunktiv modell 
mer för de lägre betygen. De menar därför att en 

 
11 Det är en förenklad modell, och konjunktiv betygssättning kan ha andra regler eller 
kriterier som möjliggör högre betyg än 1. 
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kombinationsmodell som innefattar både konjunktiva och 
kompensatoriska inslag därför kan vara att föredra ur 
reliabilitetssynpunkt.  

Douglas och Mislevy (2010) menar att kompensatorisk 
betygssättning i stort är mest reliabel, men att valet av modell eller 
kombination av modeller är avhängigt syftet med betygssättningen 
och vilka reliabilitetsproblem som lättare kan tolereras. 
Beslutsförfattare måste ställa sig frågan, menar de, om det är 
viktigare att med säkerhet identifiera elever som inte når en viss 
miniminivå (och ha mer konjunktiva inslag) eller om det är 
viktigare att identifiera i vilken grad elever når målen (och ha mer 
kompensatoriska inslag).  

Generellt tycks reliabiliteten hos konjunktiva och disjunktiva 
modeller vara lägre än för kompensatorisk analytisk 
betygssättning och innebär ofta att fler elever får lägre betyg 
(Haladyna & Hess, 1999). Detta beror framför allt på att en enskild 
aspekt, där underlaget i sig är mer begränsat än hela 
elevprestationen, tillmäts stor eller mycket stor vikt. Haladyna och 
Hess (1999) menar att en mer konjunktiv modell kan vara att 
föredra ibland ur reliabilitetssynpunkt. Det kan handla om mer 
avancerade och specialiserade kurser eller ämnen (t.ex. inom 
medicin), där det inte är lika önskvärt med att kunna uppväga 
sämre prestationer med bättre och där det är viktigt att säkra vissa 
minimikunskaper.  

Jämförelse av analytiska och holistiska bedömningsmodeller 

För- och nackdelar med analytiska och holistiska 
bedömningsmodeller har diskuterats länge (Sadler, 2009). Olika 
empiriska studier har kommit fram till olika resultat vad gäller 
validitet och reliabilitet när analytisk bedömning jämförts med 
holistisk (Barkaoui, 2011; Harsch & Martin, 2013).  

Sadler (2009) menar att det finns en ökad risk vid holistisk 
bedömning, jämfört med analytisk bedömning, att väga in 
personliga egenskaper i betyget, vilket förklaras med att den inte 
görs i förhållande till kriterier (eller görs i förhållande till 
övergripande beskrivningar). 

Barkaoui (2011) rapporterar i en studie kring bedömning av 
texter i engelska som andraspråk att en analytisk 
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bedömningsmodell gav en högre intrabedömarreliabilitet12, medan 
en holistisk modell gav högre interbedömarreliabilitet13. Men, även 
om bedömarna i den holistiska bedömningsmodellen var mer 
överens sinsemellan om vilket betyg en uppsats skulle få var de 
mindre överens om skälen för detta betyg. Detta är även något som 
framkommit i fler studier (Harsch & Martin, 2013). Det fanns även 
tecken på en ökad risk för construct-irrelevant variance vid den 
holistiska bedömningen, dvs. att lärarna använder sig av egna 
kriterier eller går mer på en intuitiv bild (Barkaoui, 2011), vilket 
också ligger i linje med vad andra studier visar (Harsch & Martin, 
2013). Barkaoui jämförde även mer erfarna bedömare med de med 
mindre erfarenhet och menar att holistisk bedömning kan passa 
mer erfarna bedömare bättre och analytisk kan passa mindre 
erfarna bedömare. Han påpekar även att dessa olika modeller kan 
passa olika bra för olika syften – om syftet exempelvis är 
diagnostiskt eller för att avgöra stödbehov passar en analytisk 
modell bättre. Barkaoui (2011) menar att en holistisk modell 
passar bättre om syftet är att värdera och sammanfatta elevers 
kunskaper i ett fåtal kategorier, till exempel enbart godkänt och ej 
godkänt. 

Harsch & Martin (2013) utgår i sin studie från bedömning av 
texter i ämnet tyska. Lärarna gjorde både en holistisk och en 
analytisk bedömning. De visar att även om lärarna vid den 
holistiska bedömningen hade hög interbedömarreliabilitet så hade 
de mycket olika syn på de fyra aspekter som mättes och värderade 
kvaliteten inom dessa mycket olika.14 Forskarna påtalar vikten av 
att uppmärksamma även detta i syfte att utveckla kriterier eller för 
att se var det kan finnas behov av att utveckla en samsyn kring vissa 
aspekter.  

Klein et al. (1998) studerade analytisk och holistisk bedömning 
i naturvetenskap. I det inledande försöket jämfördes tre aspekter 
dels analytiskt, med en enklare kriteriebeskrivning, dels holistiskt, 
med en enklare skala (lägsta nivån beskrevs som långt under 
medelprestation). Interbedömarreliabiliteten var högre inom alla 
tre aspekter med den analytiska modellen, samtidigt fanns stor 
variation mellan bedömarna inom respektive metod, särskilt för 
den analytiska. De gjorde även ett försök där bedömarna i den 

 
12 Att en bedömare inte använder samma grunder när likvärdiga underlag från olika elever 
värderas. 
13 Att olika bedömare gör olika värderingar av ett underlag. 
14 Samtidigt kan det vara naturligt att reliabiliteten sjunker om bedömningen fokuserar på 
en mindre aspekt eller underlag. 
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analytiska modellen i stället för den enklare kriteriebeskrivningen 
använde sig av bedömda elevexempel och i den holistiska användes 
en relativ skala (lägsta nivån beskrevs som bland de sämsta 
prestationerna). Detta tillvägagångssätt utjämnade nästan 
skillnaderna mellan analytisk och holistisk bedömning, och 
interbedömarreliabiliteten var högre i båda fallen. Fortfarande var 
dock interbedömarreliabiliteten inom varje modell problematisk, 
och de drar slutsatsen att skillnaden mellan metoderna mer 
handlar om skillnader mellan bedömarna än vilken modell som 
användes. I studien mättes även tiden bedömningen inom varje 
modell tog. Oftast tar en analytisk bedömning längre tid, och i 
denna studie tog den tre till fem gånger så lång tid som den 
holistiska bedömningen (Klein et al., 1998). 

I en svensk studie lät forskarna en grupp lärare betygssätta fyra 
enskilda skrivuppgifter vid fyra olika tillfällen för att sedan sätta ett 
sammanfattande betyg (Jönsson & Balan, 2018). I studien 
bedömdes inte olika aspekter i skrivuppgiften utan ett 
betygsresultat gavs på varje skrivuppgift. Tillvägagångssättet 
kallades analytisk bedömning. Den andra lärargruppen fick alla 
fyra uppgifterna samtidigt för att sätta ett sammanfattande betyg 
(som de kallade holistisk bedömning). 
Bedömaröverensstämmelsen rapporterades vara högst för 
tillvägagångssättet med analytisk bedömning. 

En framkomlig väg tycks, enligt flera studier, vara att olika 
bedömningsmodeller kombineras med varandra. När Haladyna och 
Hess (1999) jämförde analytisk kompensatorisk bedömning av 
texter med en analytisk konjunktiv modell visade det sig att 
bedömarna i studien har svårt för att enbart använda analytisk 
bedömning utan att även använda sig av holistisk bedömning. Även 
Sadler (2009) menar att det är svårt att göra en renodlad analytisk 
eller holistisk bedömning, eftersom bedömaren vid en holistisk 
bedömning ändå tittar på olika aspekter (och tvärtom). I flera av 
studierna föreslås därför att en kombination av analytisk och 
holistisk bedömning kan ge en mer rättvisande bild av elevers 
kunskaper (Haladyna & Hess, 1999; Sadler, 2009; Harsch & Martin, 
2013). 

Sadler (2009) menar att analytisk bedömning i förhållande till 
kriterier har vuxit fram bland annat för att det skulle ge en ökad 
transparens gentemot elever om vad som bedöms och för att ge 
återkoppling. Han för fram tanken att kriterierelaterad bedömning 
kanske inte ens är möjlig, bland annat eftersom kriterier är svåra 
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att formulera och eleverna kan visa andra intressanta aspekter av 
sitt kunnande än det som uttrycks i de i förväg formulerade 
kriterierna. Han förespråkar därför ett ökat fokus på holistisk 
bedömning, tillsammans med att lärare och elever utvecklar 
förmågan att analysera elevarbeten och diskutera vilka aspekter 
som kan vara relevanta och vad som kan tillföra kvalitet. Samtidigt 
påpekas att mer forskning behövs så att en sådan process kan 
beskrivas teoretiskt.  

Sammanfattande kommentar 

Forskningen kring dessa bedömningsmodeller är behäftad med 
problem. Det finns ganska få empiriska studier som jämför 
analytisk och holistisk bedömning och modellerna är också i 
grunden svåra att jämföra eftersom de ger olika resultat. Studierna 
har olika syn på analytisk och holistisk bedömning, särskilt det 
förra, där flera av studierna avser hur flera underlag som bedömts 
med poäng eller procentsatser ska sammanräknas, snarare än att 
sammanvägas, till ett betyg.  De fokuserar sällan på vad det är för 
kunskaper som bedöms eller tar hänsyn till validitet och 
reliabilitet15 i bedömningen. Några studier lyfter, både teoretiskt 
och empiriskt, att det i grunden är svårt att separera analytisk och 
holistisk bedömning. Möjligen kan det också vara så att vilken 
betygsmodell som används spelar mindre roll än vilken 
bedömarkompetens lärare har.  

Sammantaget gör det att det är svårt att dra någon tydlig 
slutsats om vilken av de beskrivna modellerna, eller kanske snarare 
vilken kombination av modeller, som är bäst lämpad i en svensk 
kontext. Utifrån forskningsgenomgången kan kontextuella 
aspekter att beakta vara  

• i vilken ”ände” reliabilitetsproblem kan tolereras mer – för de 
högre eller lägre betygen 

• vilken hänsyn modellen medger gällande bedömningars 
validitet och reliabilitet, dvs. att betygssättning ska vara mer av 
en professionell sammanvägning än en sammanräkning  

• att modellerna skiljer sig åt men även är svåra att skilja åt 

• omfattning av kunskapskrav 

 
15 Några handlar om interbedömarreliabilitet. 
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• hur progressionen i kunskapskraven ser ut (om det är samma 
kriterier på alla nivåer eller om det kan vara olika) 

• om vissa delar i kunskapskraven får bedömas vara viktigare än 
andra 

• hur lång tid det ska ta att sätta betyg 

• lärares utbildning och erfarenhet. 

Gränsen till ett godkänt betyg 

Godkäntgräns 

I Sverige uttrycker kunskapskravet för betyget E vilka kunskaper 
eleverna minst ska ha uppnått i respektive ämne eller kurs. 
Kunskapskravet för betyget E kan således ses som en tröskelnivå, 
och denna tröskel kan ses som mer high-stakes än övriga 
betygströsklar. Det kan förklaras med att ett F kan få större 
konsekvenser för eleverna, men även att meritvärdet påverkas mer 
om betyget E sätts i stället för F till skillnad från poängskillnaden 
mellan övriga betygssteg.16  

Som nämnts tidigare är det internationellt sett vanligare att 
elever med sämre sociala förutsättningar missgynnas vid 
betygssättning medan det i Sverige är vanligt att dessa elever 
gynnas vid betygssättningen. Vad det kan bero på diskuteras i 
några artiklar som använt resultat från svenska skolor och elever.  

I en avhandling från 2006 berättar lärare om några anledningar 
till att de satt ett godkänt betyg även om elevens kunskaper inte 
motsvarade det (Korp, 2006). Det kunde handla om gott 
uppförande och med hänvisning till att det skulle sabotera elevens 
framtida möjligheter på arbetsmarknaden. Andra skäl som angavs 
var att det fanns en rädsla hos lärare för att skolledningen ska 
ifrågasätta lärarens kompetens och undervisning eller för att 
skolan ska få dåligt rykte. 

Wikström och Wikström (2005) menar att en förklaring till 
skillnaden de såg i sin studie17 kan vara att godkäntgränsen är high-
stake, samt att den fokuseras i statistik och media.   

 
16 F= 0 p, E= 10 p, D=12,5 p, C=15 p, B=17,5 p och A=20 p.  
17 Studien visar att skillnaden mellan gymnasiebetyg och resultat på högskoleprovet är störst 
hos elever i fristående skolor och utlandsfödda elever, särskilt där skolkonkurrensen är stor. 
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Thorsen (2014) lyfter att godkäntgränsen kan innebära ett ökat 
tryck på att sätta ett godkänt betyg för elever som ligger på gränsen, 
och som ofta har sämre sociala förutsättningar, även om deras 
kunskaper inte motsvarar det betyget. Godkäntgränsen, menar 
han, kan även vara en orsak till att de normrelaterade betygen i 
grundskolan (som inte hade en godkäntnivå) gynnade elever till 
föräldrar med hög utbildningsnivå medan det kriterierelaterade 
betygssystemet gynnar elever vars föräldrar har lägre 
utbildningsnivå. Skolverket (2019a) kommer i sin studie fram till 
att betygssättningen tenderar att vara mer generös på 
lågpresterande skolor, och att det är särskilt vanligt hos elever som 
fått F i provbetyg, och som därmed ofta erhåller ett godkänt betyg. 

Lundahl et al. (2015) refererar till flera studier som visar att det 
är just för lågpresterande elever och när en elevs kunskaper ligger 
på gränsen till ett godkänt betyg som andra faktorer än just 
ämneskunskaper vägs in. Det är också dessa elever som betydligt 
oftare är på gränsen till ett godkänt betyg i det svenska 
skolsystemet (Lundahl et al., 2015).18  

Lärare vill vara ”goda” och det kan innebära att de premierar 
elever som ansträngt sig och därför sätter ett godkänt betyg, även 
om eleven egentligen inte har lyckats kunskapsmässigt (Brookhart 
et al., 2016). En annan orsak till att en lärare sätter ett godkänt 
betyg, även om inte elevens kunskaper motsvarar det, är att det 
annars innebär merarbete för läraren i form av stöd, omprov eller 
prövningar (Lundahl et al., 2015). Lärare kan även gå igenom 
underlaget för elever som riskerar ett ej godkänt betyg och leta 
efter tecken som gör att de hellre kan ”fria än fälla” eleven. För att 
undvika ej godkända betyg, och extra arbete i slutet av en termin 
eller kurs, kan lärare även planera undervisningen så att den sätter 
fokus på godkäntgränsen i syfte att ”dra” eleverna över den 
(Lundahl et al., 2015).  

Förutom att en stor andel elever med ej godkända betyg i sig kan 
ses som ett ”misslyckande” för skolan (eller läraren) så får även en 
stor andel ej godkända betyg ett oproportionerligt stort genomslag 
på skolans genomsnittliga meritvärde.19 Låga betyg kan få 
”negativa” konsekvenser för skolan när betygen används som ett 
kvalitetsmått på skolor (Klapp Lekholm & Cliffordson, 2008) och 
lärare i skolor med låga meritvärden kan uppleva ett större tryck 

 
18 Se även Skolverkets statistik: 
https://siris.skolverket.se/siris/sitevision_doc.getFile?p_id=548435 
19 Som nämnts tidigare påverkas meritvärdet mer runt godkäntgränsen (F-E) än för övriga 
betygssteg (E-A). 
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på att sätta högre betyg (Mickwitz, 2015; Lundahl, Hultén & Tveit, 
2016).  

Godkäntgränsen och konsekvenser för eleven  

Att inte få ett godkänt betyg kan få stora konsekvenser för en elev.   
Bred internationell forskning har visat att elever som får låga eller 
inte godkända betyg med större sannolikhet hoppar av skolan, och 
det gäller även betyg satta långt innan slutbetyget (Brookhart et al., 
2016). Svenska studier från det normrelaterade betygssystemet 
som undersökte effekten av att få eller inte få betyg i årskurs 6, 
visar att de elever som fick låga betyg presterade sämre på 
högstadiet och i gymnasieskolan, samt hoppade av skolan i större 
utsträckning (Klapp, 2015; Klapp Cliffordson & Gustafsson, 2016). 
Ungdomar som slutar gymnasieskolan med många underkända 
betyg, och därmed utan gymnasieexamen, får mycket svårt att 
etablera sig på arbetsmarknaden (Skolverket, 2017).  

Hur lärare bedömer nationella proven och beaktar dessa vid 
betygssättningen kan också få konsekvenser för elever. Diamond 
och Persson (2016) visar i sin studie om nationella prov och betyg 
i ämnet matematik i årskurs 9 att det särskilt gäller elever på 
gränsen till ett godkänt betyg. Om läraren gjorde en mildare 
rättning av provet och eleven fick ett godkänt provbetyg, ökade 
chansen för dessa elever att slutföra gymnasiestudierna inom tre 
år med 20 procent jämfört med en elev som hade liknande resultat 
på det nationella provet men där provet inte rättades milt och 
eleven inte fick ett godkänt provbetyg. De elever som på detta sätt 
fick generösa provbetyg verkar sedan ha klarat sig bättre än 
förväntat, givet den generösa betygssättningen, i gymnasieskolan 
(Diamond & Persson, 2016). De elever i studien som däremot inte 
fick ett generöst provbetyg och ej godkänt slutbetyg i matematik 
blir däremot ej antagna till ett nationellt program i gymnasieskolan, 
vilket får stora konsekvenser. Dessa elever läser i mindre 
utsträckning på högskolan, blir oftare tonårsföräldrar och tjänar 
mindre pengar (Diamond & Persson, 2016). 

Tröskelnivåer 

Några studier hittades som har undersökt vilka effekter andra 
skarpa betygs- eller bedömningsgränser – eller tröskelnivåer – kan 
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få, t.ex. för elevers kunskapsutveckling. Grant och Green (2013) 
konstaterar att forskningen är begränsad och svårtolkad eftersom 
vad en tröskelnivå är varierar – och sällan eller aldrig handlar 
bedömning i relation till standards. En slutsats från deras studie är 
att elever som har långt till den lägsta tröskelnivån inte påverkas 
av denna, trots att de är den grupp som skulle tjäna mest på att 
anstränga sig. Eftersom studien är gjord på universitetsstudenter 
och med en annan betydelse av tröskelnivå är det samtidigt svårt 
att överföra dessa resultat till svenska förhållanden. 

Carey och Carifio (2012) har gjort en studie i USA där elever på 
försök getts ett godkänt resultat, fast de egentligen inte nått 
godkänd nivå på ett test. Tillvägagångssättet kallas minimum 
grading och syftet har varit att främja elevernas motivation genom 
hela kursen och inte låta dem påverkas negativt av ett tidigt 
misslyckande. I studien fick de elever som inte nådde tröskelnivån 
(t.ex. 50 procent20) på tester under kursen ändå återkopplingen att 
de nått denna nivå, dvs. en ”glädjebedömning”. Minimum grading-
eleverna fick sedan något bättre slutbetyg än de elever som hade 
liknande, ej godkända, resultat, men som under kursen fick veta att 
de inte nått tröskelnivån. Dessa slutbetyg var inte ”glädjebetyg”, 
istället var lärarna snarare mer restriktiva i sin betygssättning för 
denna grupp (Carifio & Carey, 2015). Att inte under kursen få veta 
att man inte nått tröskelnivån gynnade således 
kunskapsutvecklingen något hos dessa elever. 

No Child Left Behind  

I USA infördes reformen No Child Left Behind (NCLB) 2001. Den 
infördes, liksom godkäntgränsen i Sverige, för att säkerställa att 
alla elever minst skulle nå en lägsta kunskapsnivå, vilket i USA 
mättes genom standardiserade tester i respektive delstat. Skolor 
som inte nådde denna lägsta kunskapsnivå hade krav på sig att höja 
sina resultat (Brown & Clift, 2010). Införandet av NCLB ledde till att 
elevernas testresultat ökade till en början, och att gapet mellan 
elever med afroamerikanskt och spanskt ursprung jämfört med 
övriga grupper minskade (Brown & Clift, 2010). Senare data tyder 
dock på att gapet mellan hög- och lågpresterande ökat (Reardon, 
2011). I en annan studie jämfördes elevers testresultat innan och 
efter NCLB reformen (Neal & Schanzenbach, 2010). Den visar på 

 
20 Resultat på tester mäts i procent, där gränsen för godkänt ofta går vid 50 eller 60 procent. 
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något höjda resultat generellt efter att NCLB införts, men att det 
inte gynnat, utan troligen missgynnat, de elever som låg längst från 
godkända resultat.  

Forskarna är oeniga om hur dessa resultat ska tolkas. Brown och 
Clift (2010) menar att reformen inte hade stor påverkan på skolor 
med elever som låg långt från den lägsta kunskapsnivån. Detta 
menar de berodde på att de saknade incitament för att höja 
resultaten – skolor som underskred nivån såg inte att det var 
möjligt att höja sig till denna nivå och de skolor som vida överskred 
den såg det inte som nödvändigt att höja resultaten. Skolor som låg 
långt under gränsen kunde visserligen säga sig genomföra 
förändringar i teorin, men inte i praktiken. Personalen i skolorna 
kunde uttrycka en uppgivenhet och trodde inte att det gick att höja 
resultaten. Skolorna hade dessutom kort tid på sig att genomföra 
förändringar, vilket kunde leda till en stor omsättning av rektorer 
och därmed inte arbetsro att genomföra planerade förändringar. 
Skolledningar som såg det som omöjligt att nå de krav som ställdes 
från statligt håll, till exempel på grund av många nyanlända elever, 
kunde lägga stort fokus på att i stället försöka attrahera andra 
grupper av elever. Ett sätt att försöka höja resultaten var att 
undervisningen begränsades till det som skulle mätas i testerna 
(s.k. teaching to the test). Andra sätt att ”höja” resultaten var att inte 
låta alla elever genomföra testerna och till och med att ändra i 
elevsvaren (Neal & Schanzenbach, 2010). 

Skolor som låg närmare gränsen fokuserade mer på att höja 
resultaten (Brown & Clift, 2010). Det gjordes även här genom att 
undervisningen begränsades till det som skulle mätas i testerna 
men mer systematiskt, till exempel genom tydliga lokala 
kursplaner för vad undervisningen skulle behandla och när. Flera 
lärare i studien uppgav att en sådan styrd undervisning inte gav 
dem möjlighet att fokusera på djupinlärning. Det förekom att 
skolledningen gav instruktioner om att lärare skulle fokusera på de 
elever som låg nära att klara lägstanivån. Det är enligt Brown och 
Clift (2010) oklart om ett sådant fokus hade en positiv effekt för 
denna elevgrupp och om det hade några negativa effekter på övriga 
grupper. 

Införandet av en lägsta kravnivå genom NCLB kan inte på ett 
enkelt sätt jämföras med införandet av godkäntnivån i Sverige. 
Gustafsson, Sörlin och Vlachos (2016) menar dock, liksom Brown 
och Clift (2016), att införandet av en lägsta godtagbar 
kunskapsnivå kan förväntas ha olika effekter i olika skolor och leda 
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till ökade krav- och kunskapsskillnader mellan skolor. Det skulle 
betyda att godkäntgränsen, som infördes för att säkerställa en 
lägsta garanterad kunskapsnivå, i praktiken skulle kunna göra det 
ännu svårare för den grupp av elever som systemet särskilt 
utformades för att hjälpa (Gustafsson, Sörlin & Vlachos, 2016). 

Fler betygssteg för ej godkända kunskaper 

I Sverige finns ett betygssteg för ej godkända kunskaper – F. OECD 
skriver i en rapport från 2012 att det i ett kriterierelaterat 
betygssystem är viktigt att betygsskalan kan spegla båda sämre och 
mycket goda prestationer så att både låg- och högpresterande 
elever kan motiveras och uppmuntras. De menar att det är viktigt 
att inte en för stor andel elever får vara sig det högsta eller lägsta 
betyget. OECD menar vidare att båda ett underkänt betygssteg, men 
även många underkända steg, inte är effektivt. I det första fallet för 
att det är oklart hur långt eleven har kvar till ett godkänt betyg, och 
i det andra fallet för att elever som då ligger långt från ett godkänt 
betyg kan ge upp om de upplever att steget till ett godkänt betyg 
känns för långt bort. Andra länder har ofta två eller fler underkända 
betygssteg eller saknar en skarp godkäntgräns (Lundahl, Hultén & 
Tveit, 2016). Det finns alltid en risk att elever som inte når ett 
godkänt betyg eller ges ett lågt betyg kan känna sig omotiverade 
eller stigmatiserade, oavsett hur betygsskalan ser ut och om det 
finns underkända betygssteg (Lundahl, Hultén & Tveit, 2016).  

Vilken effekt ett lågt eller underkänt betyg får för eleverna är 
kopplat bland annat till betygets funktion, till exempel vilka 
konsekvenser ett underkänt eller lågt betyg kan få för eleven i ett 
visst skolsystem. Negativa effekter av en skarp godkäntgräns kan 
således minimeras på olika sätt. Gustafsson, Sörlin och Vlachos, 
(2016) föreslår att man till exempel kan se över hur betygen 
används för urval till nästa utbildningsnivå eller att betyget F kan 
ge betygspoäng.  

 

Sammanfattande kommentar 

Den internationella forskningen kring tröskelnivåer är svårtolkad 
eftersom den är beroende av hela skolkontexten. Ett flertal svenska 
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studier finns som berör olika effekter av godkäntgränsen och i olika 
delar i skolsystemet.  

Klart är att det svenska systemet med en skarp godkäntgräns 
och bara ett underkänt betygssteg är ovanligt. (Lundahl, Hultén & 
Tveit, 2016).  Eftersom betyg inte kan sättas med tillräcklig 
likvärdighet kan i praktiken elever med liknande kunskaper få 
olika betyg, där just att passera godkäntgränsen eller ej kan få 
särskilt stora konsekvenser för deras framtid (t.ex. Diamond & 
Persson; 2016, Skolverket, 2017). Likvärdighetsproblematiken är 
även som störst kring godkäntgränsen (Skolverket, 2019a).  

Det är troligtvis så att skarpa tröskelnivåer kan innebära ett 
ökat tryck och påverka skolor, lärare och elever. (t.ex. Wikström & 
Wikström, 2005; Thorsen, 2014; Brown & Clift, 2016; Lundahl et 
al., 2016;). 

Sammantaget finns goda anledningar att anta att den skarpa 
godkäntgränsen är förknippad med problem, samtidigt som enkla 
orsakssamband inte kan dras. Utifrån forskningsgenomgången kan 
några aspekter att beakta vid en översyn av gränsen eller för att 
minimera konsekvenser av den vara 

• det främsta syftet med betyg (se även Sammanfattande 
kommentarer till kapitlet om olika modeller för betygssättning) 

• effekter för skolor, lärare och elever  

• huruvida lägsta godtagbara kunskapskrav kan säkra vissa 
minimikunskaper 

• hur gränsen kan göras mindre high-stake (t.ex genom 
förändrade urvalsprinciper eller fler betygssteg för ej 
godtagbara kunskaper). 
 

Ersätta kursbetyg med ämnesbetyg i gymnasieskolan   

När kursbetygen infördes var ett argument att om många olika 
lärare sätter betyg och att fler betyg sätts över tid, gör det att 
eleverna i högre genomsnittlig grad får mer likvärdiga betyg och 
därmed meritvärde (Lundahl, Hultén & Tveit, 2016). Det 
antagandet bygger på att lärares bedömarkompetens varierar 
(Vallberg Roth et al., 2016) och att ett sådant system kan utjämna 
dessa skillnader. Med ett omvänt resonemang kan således en 
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varierad bedömarkompetens medföra mindre likvärdiga betyg 
eftersom färre betyg sätts. Eftersom varje enskilt betyg med 
ämnesbetyg blir mer high-stakes, innebär det att varje ”felaktigt” 
satt betyg kan spela större roll för t.ex. elevens möjligheter till 
vidare studier. Om bedömarkompetensen i stället genomgående är 
hög hos alla lärare kan ett argument för ämnesbetyg vara att de kan 
ge mer likvärdiga betyg eftersom reliabiliteten tenderar att öka 
med storleken på underlaget (Lundahl et al., 2015).  

Ett syfte med att införa ämnesbetyg är enligt 
betygsutredningens direktiv21 att främja kunskapsutvecklingen. 
Litteratursökningen gav inget konkret underlag i denna fråga. 
Möjligen kan, som Lundahl et al. (2015) påpekar, en 
ämnesutformad undervisning stärka elevernas 
kunskapsutveckling genom ökade möjligheter till att genom 
formativ bedömning följa och främja utvecklingen över längre tid 
innan betyg sätts.  

Ett problem med kursbetygen i gymnasieskolan är att andelen 
elever som inte fullföljer gymnasieskolan har ökat (Holmlund et al., 
2014). Orsakerna till detta kan förstås vara flera eftersom många 
variabler ändrades samtidigt, bland annat övergången från relativ 
till målstyrd betygssättning och införandet av en godkäntgräns. 
Enligt studien beror ökningen dock inte på en ökad frånvaro 
eftersom dessa elever ändå tycks ha deltagit i undervisningen. 

 

Sammanfattande kommentar 

Forskning som jämför kurs- och ämnesbetyg i Sverige har 
begränsat värde eftersom skolsystemet samtidigt förändrats på 
många sätt.  Litteratursökningen resulterade i artiklar som 
möjligen kan ha signifikans för detta område, men som inte 
inkluderades. Det gäller t.ex. betyg kopplat till motivation och 
effekter av olika kursbetygsstrategier på studiebeteende och 
kunskapsutveckling på universitetsnivå.  Sammantaget är det svårt 
att dra några slutsatser om vilka effekter på kunskapsutvecklingen, 
eller på validiteten och reliabiliteten i betygen ett återinförande av 
ämnesbetyg kan ge. Utifrån hela forskningsgenomgången kan 
aspekter att beakta vid ett återinförande vara 

 
21 Dir. 2018:32. Betygssystemet ska främja kunskapsutveckling och betygen ska bättre 
spegla elevers kunskaper. 
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• lärares varierade bedömarkompetens 

• effekter av att färre betyg sätts 

• hur progressionen i kursbetyg ser ut 

• gymnasieämnenas olika karaktär och ämnesplanernas 
utformning (se även Sammanfattande kommentarer till kapitlet 
om olika modeller för betygssättning). 

Utnyttja all tillgänglig information om elevernas kunskaper 
och göra en allsidig bedömning 

Enligt läroplanerna ska läraren vid betygssättningen utnyttja all 
information om elevernas kunskaper i förhållande till 
kunskapskraven och göra en allsidig bedömning. Betygssättning 
ska vara rättssäker och vila på vetenskaplig grund.  Lärares 
bedömarkompetens innefattar således inte bara kunskap om 
styrdokument, utan om ämnet, ämnesdidaktik och bedömningars 
vetenskapliga grund (Vallberg Roth et al., 2016).  

Lärares förtrogenhet med betygssättning 

I studien Lärares förtrogenhet med betygssättning (2016) har 
Vallberg Roth et al. intervjuat lärare i ämnena engelska, historia och 
idrott och hälsa i årskurs 9 och i gymnasieskolan. Lärare fick ta med 
sig dokumentation som stöd för att berätta om två autentiska betyg 
de satt – E respektive B.  

Studien påvisar bland annat att lärare ofta utgår från skriftliga 
underlag och formella bedömningssituationer vid 
betygssättningen. Lärares förklaringar av betyg grundades ibland i 
poäng eller betygsomdömen på enskilda underlag, och inte utifrån 
hur underlagen jämförts med kunskapskraven. Flera lärare 
förklarade betyget med utgångspunkt i vilka kunskaper en elev 
visat i ett enskilt underlag. Lärare i ämnet idrott och hälsa hade en 
särskilt omfattande dokumentation, beståendes av uppgiftsbetyg, 
värderingar i förhållande till kunskapskraven, men även enkelt 
mätbara resultat som tid och vikt. De uppgav även att omprov var 
ganska vanligt förekommande. 

Ett av studiens syften var att undersöka vilken 
bedömningsmodell, analytisk eller holistisk, lärares betyg utgick 
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mest från. Det blev däremot inte tydligt i studien. När underlag 
jämfördes med kunskapskraven förekom båda att mer betydande 
aspekter i kraven viktades tyngre, men även att alla aspekter 
viktades lika tungt eller att någon eller några aspekter inte 
beaktades alls, på grund av avsaknad av underlag (t.ex. om 
historiebruk i ämnet historia). Några lärare menade att innebörden 
av ”till övervägande del” för mellanbetygen B och D enbart hade en 
kvantitativ innebörd och att 50 eller 75 % av texten i det 
överliggande kunskapskravet skulle vara uppfylld. Det, 
tillsammans med t.ex. att förklaringen och dokumentationen kunde 
indikera att betyget ibland byggde på en medelprestation av 
resultat på enskilda underlag, var tecken på att vissa betyg är ett 
resultat av en atomistisk sammanräkning snarare än en 
sammanvägning.   

Rapporten visar även på svårigheter med att använda 
kunskapskraven; det handlar om kravens konstruktion med 
värdeord, om omfattningen av kunskapskraven, att sådant som 
lärare menar är viktiga kunskaper i ämnet saknas i 
kunskapskraven eller att det som står är svårt att förstå eller är 
svårbedömt (t.ex. lässtrategier i ämnet engelska).  

Författarna kategoriserade lärares svarsmönster och beskriver 
tre kvalitativt olika varianter av betygssättning: atomistisk, 
skiftande och profilinriktad kunnighetsbedömning. Profilinriktad 
kunnighetsbedömning har starkare koppling till styrdokument, 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet än atomistisk och 
skiftande kunnighetsbedömning har 

Betygens vetenskapliga grund handlar till exempel om validitet 
och reliabilitet (giltighet och tillförlitlighet). Lärarna i studien 
resonerade som regel inte om dessa begrepp eller om deras 
innebörd (Vallberg Roth et al., 2016). Forskarna som ledde studien 
menar att lärarna inte gör bruk av sitt professionella 
handlingsutrymme och pekar på en svag vetenskaplig grund när 
lärare resonerar om sin betygssättningspraktik. Det är därför 
viktigt, menar forskarna, att lärare utvecklar ett gemensamt 
professionellt språk kring bedömning och betygssättning genom 
att de ges möjlighet till kompetensutveckling och att inslag av 
bedömning, dokumentation och betygssättning betonas i 
lärarutbildningen. 
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Skolverkets utvärdering av betygsskalan och kunskapskraven 

I Skolverkets utvärdering av betygsskalan och kunskapskraven 
(2016) tillfrågades lärarna om hur de gör när de sätter betyg, och 
eleverna om hur de tror lärare gör när de sätter betyg. Många 
elever (60-74 procent) trodde att alla prestationer räknades in i 
betyget och att lärarna sedan satte betyget utifrån ett medelvärde 
av dessa. De flesta lärare (90 procent) menade dock att de inte 
gjorde så, utan svarade att gjorde en allsidig bedömning av elevens 
kunskaper i slutet av terminen eller kursen. Nio av tio lärare sade 
sig sätta rättvisa betyg, vilket är en mycket hög siffra, samtidigt som 
den var lägre i mätningen 2015 jämfört med tidigare (Skolverket, 
2016). Samtidigt uppgav bara runt 45 procent av lärarna att de 
upplevde kunskapskraven som tydliga.22  Många lärare (70-80 
procent) svarade att den konjunktiva regeln om att E/C/A ska vara 
uppfyllt för ett betyg eller för mellanbetygen slår hårt vid 
betygssättningen och att betygen A och B är svårast att sätta. Det 
indikerar att betygen borde blivit lägre med den nya betygsskalan, 
men så är inte fallet, tvärtom har meritvärdet ökat (Skolverket, 
2016). 

Övriga svenska studier om underlag för betygssättning 

Ett par studier i ämnet idrott och hälsa i grundskolan visar att 
lärares olika syn på idrottsämnet hade stor påverkan på vad 
bedömningarna fokuserade och även vilket ämnesinnehåll som 
eleverna får möta i undervisningen (Svennberg, 2017; Tolgfors, 
2017, 2018). En svensk studie lät lärare resonera om bedömning 
och betygssättning i naturvetenskap utifrån specifika uppgifter och 
menar att samtalen sällan fokuserar innebörden av elevens 
kunnande. (Sjöberg, Ingerman & Nyberg, 2018). I stället fokuserar 
samtalen mer på organisation och dokumentation av 
bedömningsunderlag och, i likhet med Vallberg Roth et al. (2016), 
ofta med en atomistisk syn på betygssättning eller att det handlade 
om en mer intuitiv bedömning.  

 
22 Det är svårt att dra slutsatser om vad den siffran betyder eftersom för tydliga 
kunskapskrav, i meningen omfattande och detaljerade, kan vara problematiska vid 
betygssättningen (t.ex. Skolverket, 2019b). 
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Omprov och sena inlämningar 

Två företeelser kopplade till vilket underlag som ligger till grund 
för betygssättningen är omprov och sena inlämningar.  

I Betygsutredningens direktiv23 står att det är oklart hur 
läroplanernas bestämmelser om att utvärdera all information vid 
betygssättningen ska tolkas när det gäller lärarnas skyldighet att ta 
hänsyn till underlag som kommit in efter utsatt tid, eller utan att 
vara efterfrågat av läraren. Lärares allsidiga bedömning innebär att 
läraren tar hänsyn till validitet och reliabilitet, vilken kan medföra 
att ett sent inlämnat arbeta kan värderas lägre, när underlaget vid 
betygssättningen jämförs med kunskapskraven, än om det kommit 
in i tid. Det går däremot inte att i förväg säga att det värderas lägre 
om det kommer in sent. Hur vanligt det är med sena inlämningar 
framgår inte av den litteratur som ingår i den här översikten. En 
anledning till att lärare kanske beaktar även sena underlag kan 
möjligen vara, som Lundahl et al. (2015) menar, att det ger ett 
underlag som underlättar för läraren att sätta ett godkänt betyg. 
Det kan annars innebära merarbete för läraren i form av stöd, 
omprov eller prövningar (Lundahl et al., 2015).  

Förekomsten av omprov återfanns i ett fåtal studier gjorda efter 
2011. Flera av lärarna i ämnet idrott och hälsa i studien av Vallberg 
Roth et al. (2016) redogjorde för att de lät eleverna göra omprov. 
Samtidigt kunde omprovspraktiken vara problematisk, eftersom 
ett höjt betyg kanske inte berodde på de kunskaper eleverna visat 
i omprovet utan på att de premierar att eleverna ”har en ambition 
och försöker”. 

Några studier indikerar att fler ”omprov” kan förväntas med en 
konjunktiv analytisk betygssättning, jämfört med kompensatorisk 
analytisk eller holistisk betygssättning, eftersom elevens 
kunskaper ska bedömas motsvara hela beskrivningen för ett betyg 
(t.ex. Arnold, 2017; Yocarini et al., 2018). I en utvärdering av 
läroplansreformen 2011 uppgav några lärare att kombinationen 
med omfattande kunskapskrav och den konjunktiva tröskelregeln 
skulle kunna göra att fler elever och vårdnadshavare krävde att 
lärarna skulle ställa upp med omprov och andra ”extra” insatser 
(Skolverket, 2015b). Lärare i utvärderingen uttryckte även att de 
omfattande och detaljrika kunskapskraven gjorde att det var 
mycket att ”hinna med att testa varje elev på”.  

 
23 Dir. 2018:32. Betygssystemet ska främja kunskapsutveckling och betygen ska bättre 
spegla elevers kunskaper. 
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I Skolverkets föreslagna revidering av kunskapskraven minskas 
detaljnivån och omfattningen så att läraren kan få ett bredare och 
mer allsidigt underlag för varje aspekt som ska bedömas, och för 
att minska riskerna för de tröskeleffekter som kan uppstå när 
betygsregleringen även har starka konjunktiva inslag (2019b).  Om 
det kan påverka förekomsten av sena inlämningar eller det tryck 
på att hinna samla in underlag och skapa omprovstillfällen som 
beskrivits (Skolverket, 2015b; Vallberg Roth et al., 2016) återstår 
att se.   

Sammanfattande kommentar 

Forskningen kring vilket underlag som utvärderas och hur vid 
betygssättning i Sverige är begränsad till antalet. Studien av 
Vallberg Roth et al. (2016) ger samtidigt både en bred och djup bild 
eftersom flera ämnen studerats och av ämnesdidaktiker, samt att 
både lärare i grundskolan och gymnasieskolan intervjuats.  De 
beskriver tre olika varianter av hur underlag blir till ett betyg: 
atomistisk, skiftande och profilinriktad kunnighetsbedömning. 
Lärare kan förstås tillämpa sig av olika aspekter inom respektive 
variant och det går inte att utröna om betygen lärarna satt är ”rätt” 
eller ”fel”. Däremot framgår att det finns en avsaknad av ett 
gemensamt språk kring bedömning och betygssättning. 

Lärares bedömarkompetens påverkas även av vilka 
förutsättningar styrdokumenten ger.  

Endast två svenska artiklar beskriver tillämpning av omprov, 
och ingen behandlar sena inlämningar specifikt. Det utesluter inte 
att det är en förekommande praktik.  

Sammantaget belyser forskningsgenomgången att aspekter som 
kan främja lärares arbete med att allsidigt utvärdera all 
information vid betygssättning kan vara 

• att lärare utvecklar ett gemensamt professionellt språk kring 
bedömning och betygssättning genom att de ges möjlighet till 
kompetensutveckling och att bedömning, dokumentation och 
betygssättning betonas mer i lärarutbildningen 

• ett ökat fokus på vilket kunnande som bedömning och 
betygssättning fokuserar och därmed vilket ämnesinnehåll som 
eleverna möter i undervisningen 
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• att kunskapskravens utformning, tillsammans med 
betygsregleringen, inte medför merarbete för lärare i form av 
mer omprov eller att oproportionerligt lång tid läggs på att 
inhämta underlag. 
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