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Utgångspunkter och syften
• Nationellt tillhandahållna prov har funnits i svensk skola sedan mitten av

1900-talet

• Proven har stark koppling till rådande styr- och betygssystem

• Lärare har stort ansvar för bedömning – inklusive av de nationella proven –
och för betygssättning. Rekommendation om medbedömning, ej regel.

*  *  *  *  *

• Grundläggande syften med artikeln och presentationen:

– att ge en överblick över de förändringar proven genomgått i relation till de olika 
styrdokument och betygssystem de varit kopplade till 

– att beskriva och diskutera hur, i vilken utsträckning och hur väl proven förmått möta 
de utmaningar och förändringar som krävts

– att blicka framåt i ljuset av det dagsaktuella läget 



Tradition
• Viktigt grunddokument: SOU 1942:11 “Betänkande om  

betygssättningen i folkskolan” (Frits Wigforss).

• Ledde till successivt införande av standardprov, vars syfte var att ge
lärare information om de egna elevernas – gruppens –

prestationsnivå jämfört med övriga elever i landet.

• Provresultaten skulle vara vägledande för klassers betygsfördelning
men skulle vid betygssättning av enskilda elevers kunskaper vägas

samman med lärares övriga iakttagelser.

• 1962 (gr), 1965 (gy): koppling till 5-gradig betygsskala baserad på
normalfördelningen (7-24-38-24-7 %)

• Samtliga betygssteg var ‘godkända’



• Stark kritik mot det relativa betygssystemet för användning
(“femmorna tog slut”), konkurrens snarare än samarbete, statiskhet, 

osynligt kunskapsinnehåll…

• SÖ föreslog 1972 ett system med kurs- och målrelaterade betyg

• I MUT-projektet (Målbestämning och utvärdering i skolan) gjordes
försök att utveckla tydliga målbeskrivningar för betygssättning

• Projektet lades ner 1975 – farhågor om för mycket styrning av 
undervisningen.

• Trots stark, och i vissa delar klart befogad, kritik kan det relativa
betygssystemet i somliga avseenden ses som framgångsrikt, inte

minst på systemnivå, genom att det befrämjade likvärdighet i
betygssättning mellan lärare, skolor och kommuner.



Utmaning
• Ett mål- och kunskapsrelaterade betygssystem infördes i grund- och

gymnasieskolan 1994.  

• Fyra betygssteg: (IG) – (G) – VG – (MVG)

• De nationella proven gick från att vara styrande på gruppnivå till att
vara stödjande för lärares betygssättning på individnivå. 

• Proven skulle, förutom att befrämja rättvis och likvärdig bedömning
och betygssättning, även illustrera styrdokumentens kunskapssyn, 
stödja elevers lärande, identifiera individuella kunskapsprofiler samt

bidra till uppföljning på lokal och nationell nivå. 

• Proven utvecklades mot mera performance assessment, med 
komplexa uppgifter som kräver omfattande elevproduktion samt en

hög grad av assessment literacy av lärare.



• Kort tid efter införandet uppdagades allvarliga problem med betygens
likvärdighet, bland annat i form av stora skillnader mellan lärare, 

skolor och huvudmän. Även tydliga tecken på betygsinflation.

• Skolinspektionen har mellan 2009 och 2017 genomfört åtta
ombedömningar med hjälp av externt rekryterade bedömare.

• I uppgifter med omfattande textproduktion – uppsatsskrivning i
svenska och engelska – visar resultaten att andelen lärare som satt 
ett högre delprovsbetyg än ombedömarna är större än andelen som 

satt ett lägre delprovsbetyg.

• Studierna har kritiserats av flera skäl, främst metodologiska

• Skolinspektionen föreslog initialt att uppgifter med omfattande
textproduktion skulle tas bort; idag i stället rekommendationer om 

sam- och medbedömning.



• Nytt i 2011 års läroplaner är bl.a. ett avsnitt rubricerat Centralt innehåll samt
kunskapskrav som avser illustrera kvalitativa kunskapsskillnader med så kallade

generiska värdeord.

‘Eleven har ”grundläggande” – ”goda” – “mycket goda” kunskaper’ 

• Ny betygsskala i sex steg: A-F, där A, C och E är verbaliserade

• Den s.k. tröskelregeln säger att samtliga delar av kunskapskravet ska vara uppfyllda
för att en elev ska få ett visst betyg; följaktligen tillåts ingen kompensation.

• En omfattande studie (2016), visar att:

– det ökade antalet betygssteg uppskattas, liksom det Centrala innehållet och
Kunskapskraven, som stöd vid planering och kommunikation om innehåll, 

men
– andelen lärare som kände sig säkra med kunskapskraven hade minskat rejält och

majoriteten lärare såg stora problem med nationell likvärdighet

– missnöjet med tröskelregeln var mycket stort.

De nationella proven uppvisar stor variation vad gäller utfall, stabilitet och
användning



Sammanvägt provbetyg (Pb) för nationella prov i årskurs 9 (max 20)

Ämne Pb 2013 Pb 2014 Pb	2015 Pb 2016 Pb	2017 Pb	2018 M	per	
ämne +	
diff

Engelska 14.9 15.0 15.1 15.2 15.0 15.1 15.05	/	
0.3

Matema
-tik

12.2 11.4 10.7 12.1 10.8 – 11.44 /	
1.5

Svenska 13.3 13.6 13.5 13.6 13.6 13.8 13.57 /	
0.5

Svenska	
som andra-
språk

9.2 9.4 9.2 8.9 7.7 8.4 8.80/	
1.7



Sammanvägt provbetyg (Pb) för nationella prov i årskurs 9 (max 20)

Biologi 10.9 12.5 11.9 13.0 12.4 14.3 12.50/	
3.4

Fysik 11.9 11.4 11.8 13.1 13.2 13.6 12.50/	
2.2

Kemi 11.2 11.4 13.3 13.3 12.6 13.8 12.60/	
2.6

Geografi 13.0 13.1 12.6 13.2 13.1 12.8 12.97/	
0.6

Historia																																																																																										11.2 12.4 10.7 12.9 12.5 12.3 12.0/	
2.2

Religions-
kunskap

11.3 12.8 13.8 13.5 13.0 14.4 13.13/	
3.1

Samhälls-
kunskap

13.8 12.6 12.9 15.0 13.3 13.3 13.48/	
2.4



Sammanvägt provbetyg (PB) i relation till lärares slutbetyg (SB), åk 9, vt 2017
ÄMNE
Antal	prov

SB<PB SB=PB SB>PB

Engelska
n	=	92	140 13	% 74	% 13	%

Matematik
n	=	91	856 1	% 60	% 39	%
Svenska
n	=	67	663 9	% 61	% 30	%

Svenska	som	andraspråk
n	=	8	385 5	% 60	% 35	%
Biologi
n	=	28	247 6	% 60	% 34	%
Fysik
n	=	29	705 11	% 67	% 22	%
Kemi
n	=	31	443 7	% 65	% 28	%

Geografi
n	=	24	257 5	% 66	% 29	%
Historia
n	=	24	276 6	% 57	% 37	%

Religionskunskap
n	=	22	572 6	% 64	% 30	%

Samhällskunskap
n	=	21	696 7	% 64	% 29	%



Förändring
• Utredning om de nationella proven – SOU 2016:25:

“Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt system för
kunskapsbedömning”.

• Utredningens huvudförslag:

•  Färre nationella prov; ett syfte: rättvisa och likvärdighet
•  Bedömningsstöd för betygsstöd & Bedömningsstöd för undervisning

•  Nationell kunskapsutvärdering för att studera förändring/trend

• En stegvis digitalisering av nationella prov
• Försöksverksamhet med extern bedömning och medbedömning
• Provens roll för betygen tydliggörs på individnivå och gruppnivå

• Ett gemensamt ramverk utarbetas för de nationella proven

Nationella prov Nationella 
bedömningsstöd

Nationell 
kunskapsutvärdering



Utveckling av ett gemensamt ramverk
för nationella prov

• Primära mottagare: Skolverket samt de universitetsinstitutioner som på 
uppdrag av Skolverket utvecklar proven

• Bygger på internationella förebilder (Standards, inte minst AERA, AEA & 
NCME, 2014)

• Teoridel + Konkretionsdel (process, produkt – användning)

• Systemramverk + Provramverk för enskilda ämnen/material

• Tagits fram av mindre arbetsgrupp i kontinuerlig konsultation med de 
tänkta brukarna samt en extern expertgrupp

• Förslag levererat till Skolverket i juni 2017 och beslutat i dec 2017

• Pågående arbete vid de olika institutionerna att, bl.a. med hjälp av peer
assessment och feedback från Skolverket, utveckla ämnes- och 

provspecifika ramverk. Fastställande planerat till juni 2019. 



Exempel på diskussioner
• Frågor om ’konstrukt’ i relation till uppgifter

• Valideringsmodell(er)

• Definition av reliabilitet, inkl. implikationer för provutveckling

• Frågor om utprövningar: volymer, ankaruppgifter, analyser…

• Olika typer av poäng (’raka’, ’villkorade’)

• Analytisk / Holistisk bedömning

• Aggregering till ett samlat provbetyg

• Metoder för standard setting

• Hur lika måste det vara för de olika ämnena/proven…?

• Hur på bästa sätt förena gammalt och nytt – dvs. både bibehålla goda, 
ämnesrelaterade funktioner och standardisera utformningen?



Nuläget
Skolverket publicerade i februari 2019 rapporten (nr 475)

Analyser av likvärdig betygssättning mellan elevgrupper och skolor

Jämförelser mellan betyg och nationella prov i årskurs 9

• Inledningsvis sägs att ”en central utgångspunkt är att de nationella proven fungerar 
som en indikator för att bedöma om betygssättningen är likvärdig mellan skolor och 

elevgrupper”.

• Utifrån detta konstateras att ”Stora skillnader i betygssättning i förhållande till de 
nationella proven mellan olika skolor och mellan olika elevgrupper indikerar att lärarna 

sätter betyg utifrån olika måttstockar och att betygssättningen inte är likvärdig.”

Huvudrubriker i sammanfattningen:
- Endast små skillnader i betygssättning mellan olika elevgrupper

- Det är stora skillnader i betygssättning mellan olika skolor
- Betygssättningen är i stor utsträckning relativ

- Betygssättningen är mer generös i fristående skolor
- Analysen visar på grundläggande problem med betygssystemet

RAPPORT 475
2019

Analyser av likvärdig betygssättning 
mellan elevgrupper och skolor
Jämförelser mellan betyg och nationella prov i årskurs 9



Avslutande reflektioner
• “För att nå en markant ökad likvärdighet i betygssättningen krävs 

systemförändringar i betygssystemet, exempelvis att de nationella proven 
på något vis styr betygssättningen på skolnivå. Sådana systemförändringar 
behöver utredas noggrant och vägas mot tänkbara negativa effekter som 

förändringarna kan få” (Skolverket, 2019, s. 42).

• Skolverkets rapport diskuterar dock inte de nationella proven i sig utan
användningen. 

• I rapporten (s. 6) sägs vidare att det utifrån “tolkning av kursplanernas
kunskapskrav och de värdeord som finns för att särskilja de olika

betygsstegen” är “en övermäktig uppgift för lärarna att åstadkomma en
gemensam tolkning som leder till en nationellt likvärdig betygssättning”.

• Samtidigt pågår på Skolverket dels implementering av ett systemramverk
för de nationella proven i syfte att stärka validitet, reliabilitet och stabiltet, 

dels ett omfattande revideringsarbete av kurs- och ämnesplaner, dock med 
explicit avsikt att behålla den grundläggande strukturen.

Viktigt att följa den vidare utvecklingen…!


