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Betygssättningsprocessen

Vad krävs för att betyg på en skola ska bli 
rättssäkra och rimligt likvärdiga?

Vilka steg ska tas och i vilken ordning?



Betygssättningsprocessen
Steg 1: Lärarnas planeringar.
Förväntat resultat. 
Examinationsuppgifter.

Steg 2: Elevplaneringar, 
bedömningar och anpassningar.
Förväntade resultat. 
Examinationsuppgifter.
Underlag för bedömning.
Uppgiftsbetyg och gensvar. 
Anpassningar.

Steg 3: Kunskapsomdömen, 
betyg och stöd.
Kunskapsomdömen. 
Betygsmotiveringar 
Betyg.
Stöd.



Steg 1: Lärarnas planeringar

Steg 1 görs före undervisningens början.
1. Rektorn ansvarar för att lärarna kan det som krävs för att följa föreskrifterna. 
2. Ett Pensum = ett visst arbete som ska utföras och vissa kunskaper som ska inhämtas.
3. Med utgångspunkt i ”Kunskapskrav” och ”Centralt innehåll” gör lärarna termins- eller 

kursplaneringar som klargör de ”Pensum” som eleverna ska undervisas om och lära in. 
4. Av Lärarnas planeringar framgår vad eleverna ska kunna efter varje pensum.
5. Av Lärarnas planeringarna framgår när och hur eleverna ska visa vad de kan.
6. Rektorn ansvarar för att lärarna kan planera tillsammans.
Att Steg 1 är på plats kan framgå av Lärarnas planeringar.
I steg 1 säkerställs att undervisningen på skolan är rimligt likvärdig.
Kunskapsmatriser — vad är det? Ett exempel från Skolverket. 
Ett exempel i Filosofi …
Ett exempel i Svenska  2021 …



Steg 1: Lärarnas planeringar

Steg 1: Lärarnas planeringar
Förväntat resultat. 
Examinationsuppgifter.

Eleverna

Rektorn

Lärarna
Lärarna gör 
ämnesvisa 
planeringar och 
listar ”Pensum”

Rektorn ser till 
att lärarna kan 
reglerna och 
kan ämnes-
samverka.



Betygssättningsprocessen

Steg 1: Lärarnas planeringar.
Förväntat resultat. 
Examinationsuppgifter.

Steg 2: Elevplaneringar, 
bedömningar och anpassningar.
Förväntade resultat. 
Examinationsuppgifter.
Underlag för bedömning.
Uppgiftsbetyg och gensvar. 
Anpassningar.



Steg 2: Elevplaneringar
Steg 2 görs medan undervisningen pågår.
• Lärarna gör en ”Elevplanering” för varje Pensum.  Av en ”Elevplanering” framgår: 

1. vad eleverna ska kunna efter respektive Pensum.
2. vilka valida Examinationsuppgifter de ska göra och hur de ser ut.
3. hur deras prestationer bedöms och vilket ”Uppgiftsbetyg” en prestation motsvarar.

• En ”Elevplanering” kan innehålla fyra rubriker: ”Förväntat resultat”, ”Undervisning och övning”, 
”Examinationsuppgifter” och ”Bedömning”. 

• ”Elevplaneringen” underlättar ”Resultatstyrning” och ”Anpassningar”. 
• Läraren anpassar sina Pensum till elevernas förkunskaper. Elever som inte presterar för godkända 

uppgiftsbetyg kan få stöd inom undervisningens ram.
• Rektorn ser till att lärarna ges möjligheter att sambedöma ”Elevprestationer”. 
• Rektorn ser till att skolans digitala lärplattform gör skillnad mellan å ena sidan uppgiftsbetyg, å 

andra sidan kunskapsomdömen och terminsbetyg. 
• Rektorn ser till att elever och föräldrar får veta att uppgiftsbetyg baseras på enstaka prestationer 

medan betygen baseras på all information.  



Steg 2: Elevernas planeringar

I Steg 2 säkerställs att lärarna 
• ger elever den information som skollagen kräver. 
• tar in nödvändiga och tillräckliga underlag och bedömer elevernas prestationer.
• kommunicerar kring elevprestationer, ger gensvar och sätter uppgiftsbetyg. 
• anpassar undervisningen till elevernas förkunskaper.
• uppmärksammar och hjälper  elever som riskerar inte få ett godkänt betyg. 
Att Steg 2 är på plats kan framgå av: 
• Elevplaneringar som rektorn granskar
• Enkäter där eleverna får besvara frågor om Uppgiftsbetyg.
Av Elevplaneringar kan också framgå att likvärdigheten på skolan är rimlig när det gäller ”Förväntade 
resultat” och ”Examinationsuppgifter” i enskilda Pensum.
Ett exempel i Filosofi …



Betygssättningsprocessen
Steg 2: Elevplaneringar, 
bedömning och anpassning 
Förväntade resultat. 
Examinationsuppgifter.
Underlag för bedömning.
Uppgiftsbetyg och gensvar. 
Anpassningar.

Eleverna 

Rektorn

Lärarna
Gör Elevplaneringar Får Elevplaneringar

Elevplaneringar i 
samverkan.

Bedömer, ger gensvar, 
sätter uppgiftsbetyg

Steg 1
Gör anpassningar Erbjuds anpassningar

Får gensvar och 
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Skolans digitala  
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Samverkan och 
sambedömning.



Betygssättningsprocessen
Steg 1: Lärarnas planeringar.
Förväntat resultat. 
Examinationsuppgifter.

Steg 2: Elevplaneringar, 
bedömningar och anpassningar.
Förväntade resultat. 
Examinationsuppgifter.
Underlag för bedömning.
Uppgiftsbetyg och gensvar. 
Anpassningar.

Steg 3: Kunskapsomdömen, 
betyg och stöd.
Kunskapsomdömen. 
Betygsmotiveringar 
Betyg.
Stöd.



Steg 3: Kunskapsomdömen, betyg och stöd

Steg 3 görs någon/några gånger under terminen och inför betygssättning. 
• Rektorn ser till att lärarna fortlöpande kan samråda kring kunskapsomdömen. 
• Lärarna formulerar kunskapsomdömen i fyra nivåer: F, E, C eller A baserade på all information. 
• Vid några tillfällen under terminen, t ex tre, informeras elever och föräldrar digitalt om 

kunskapsomdömen.
• Rektorn ser till att elever och föräldrar under utvecklingssamtal också informeras muntligt om 

kunskapsomdömen och betyg. Eleven kan dra slutsatser om vad som krävs för att få ett högre 
betyg. 

• Inför ett betygstillfälle formulerar lärarna de kunskapsomdömen som ligger till grund för betygen.
• Rektorn ser till att lärarna kan samråda kring kunskapsomdömen, sammanvägningar, undantag 

och bristfälliga underlag. 
• Läraren sätter betyg och motiverar på begäran betyget.



Steg 3: Kunskapsomdömen, betyg och stöd

• Rektorn utreder behovet av stöd för elever som får F eller streck. 
• Rektorn fattar beslut om stöd. 
• Eleven erbjuds en undervisning som är anpassad till elevens förkunskaper. 
I Steg 3 formulerar lärarna kunskapsomdömen. Av dessa omdömen framgår vad eleven har lärt sig 
och kan. Sen bestämmer lärarna vilka betygsnivåer elevens kunskapsomdömen motsvarar. De 
informerar eleverna om vilket betyg deras kunskaper motsvarar och klargör vad eleven ska lära sig 
för att få ett högre betyg. 
Att Steg 3 är på plats kan framgå av 
• den information som elever och föräldrar får inför och under ett utvecklingssamtal.
• enkäter där eleverna får svara på frågor om betyg och om hur lärarna motiverar sina betyg. 
• utredningar om särskilt stöd och de beslut som rektorn fattar för elever i behov av stöd.



Betygssättningsprocessen
Steg 3: Kunskapsomdömen, betyg 
och stöd.
Kunskapsomdömen. 
Betygsmotiveringar. 
Betygssättning.
Stöd.
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Varför är processen indelad i tre steg?

Steg 1, ”Lärarnas planeringar” 
• Om steg 1 inte är klart så går det inte att erbjuda valida examinationsuppgifter i steg 2. 
• Om steg 1 inte är klart så riskerar lärarnas underlag bli bristfälliga eller ovidkommande.
Steg 2, ”Elevplaneringar”
• Om steg 2 inte är klart, så går det inte att formulera rättvisande kunskapsomdömen. 
• Om steg 2 inte är klart, så går det inte att sätta rättssäkra och rimligt likvärdiga betyg i steg 3. 
• Huruvida bedömningar får positiva effekter eller inte avgörs i steg 2. 
Steg 3, ”Kunskapsomdömen och betygssättning” 
• Om steg 3 inte är klart, så följer avlämnande skolor inte skollagen.
• Om steg 3 inte är klart, så kan mindre kunniga elever inte få det stöd som de har rätt till och behöver 
• Om steg 3 inte är klart, så ger betygen inte mottagande skolor och arbetsgivare den information som 

de behöver.
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