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• Legitimation kräver 2011-års lärarutbildning eller motsvarande + 

genomgången och godkänd introduktionsperiod. 

• Skolverket utfärdar lärarleg på underlag från lärosäten. 

• Endast den som har legitimation som lärare och är behörig för 
viss undervisning får bedriva undervisningen För att sätta betyg 
krävs att läraren är legitimerad enligt skollagens kap. 3 16 §. Om 
läraren inte är legitimerad ska betyg sättas tillsammans med en 
legitimerad lärare.

• Enligt skollagens 2 kap. 20 § (SFS 2010:800) får endast den 
lärare som har lärarlegitimation anställas som lärare i 
skolväsendet utan tidsbegränsning.

• Annars gäller ”skollagsanställning” på max ett år. 



Ämne/Avsnitt



Vad gäller för betygssättning och behörighet? 
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• Du som är legitimerad lärare kan hjälpa en kollega utan legitimation att sätta betyg så 
länge du är behörig att undervisa i det ämne som betyget avser

• Det är rektorns ansvar att betygssättning sker enligt lag och förordning. Därför bör 
rektorn i samband med tjänstefördelningen organisera för detta utifrån vilka lärare 
som behöver medbedömare och för de som ska vara medbedömare

• Både du som är legitimerad lärare och den undervisande läraren ska skriva under 
betyget i betygskatalogen. Där ska det också finnas namn och titel på er båda

• Om du som är legitimerad lärare inte kan komma överens om betyget med den 
undervisande läraren, beslutas betyget av dig som legitimerad lärare, om du är 
behörig att undervisa i det ämne som betyget avser. Om du inte är behörig i ämnet, 
ska betyget beslutas av rektor.



Hur mycket tid ska jag som medbedömare få till 
uppdraget? 
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Allmänna råden om betyg och betygsättning:

• Rektorn bör skapa förutsättningar och rutiner för hur en 
legitimerad lärare sätter betyg tillsammans med en lärare som 
inte är legitimerad. 

• Det är viktigt att rektorn planerar arbetet inför 
betygssättningen, och att den legitimerade läraren får 
information i tid om att hon eller han ska bistå en kollega som 
saknar legitimation. 

• Den legitimerade läraren behöver dock varken delta i kollegans 
undervisning, medverka i kollegans arbete med att utforma 
ändamålsenliga bedömnings situationer eller samla in eget 
bedömningsunderlag. 
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Förändringar 
av 
betygssättning

• 2018. Om en elev har genomfört ett 
nationellt prov ska resultatet på provet 
särskilt beaktas vid betygssättningen

• Sammantagen bedömning från 1 juli

• Ämnesbetyg på gymnasiet från hösten 
2025

• Central rättning nationella prov 2027



Sammantagen bedömning från den 1 juli 2022
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• läraren ska göra en sammantagen bedömning av 
elevens kunskaper och sätta det betyg som bäst 
motsvarar elevens kunskaper

• begreppet kunskapskrav ersätts av begreppet 
betygskriterier i alla skolformer och årskurser där 
betyg sätts

• begreppen kunskapskrav och kravnivåer ersätts av 
begreppet kriterier för bedömning av kunskaper i de 
skolformer och årskurser där betyg inte sätts.



Ämnesbetygens konstruktion
• I en ämnesutformad utbildning kommer elever, istället för att läsa kurser som i dagens 

system, att läsa en eller flera nivåer i ett ämne. Först när en elev har läst den sista nivån 
i ämnet får hen det slutliga betyget. 

• Alla ämnen delas in i nivåer med centralt innehåll för varje nivå. Det centrala 
innehållet i en nivå ska bygga vidare på och fånga upp innehållet från tidigare nivåer i 
ämnet. 

• Det centrala innehållet ska uttrycka en progression i ämnet. Det centrala innehållet ska 
alltså beskriva både ökad bredd och ökat djup mellan varje nivå.

• Syfte, mål och betygskriterier är samma oavsett nivå. Viktig skillnad jämfört med 
dagens kursutformade gymnasieutbildning, där målen ibland bara gäller vissa kurser i ett 
ämne. 



Ämnesbetygens fördelar och nackdelar

Nackdelar

• Bidrar till uppskjutarbeteende.

• Mindre ”rättvist”: Elever som 
genomgående uppvisar goda resultat och 
flit gynnas inte av systemet. 

• Leder till ”taktikpluggande”. 

• Elever riskerar att välja bort svåra 
fördjupningskurser (meritpoäng finns 
kvar dock).

• Betygsinflation? (genom att läraren 
eventuellt känner press att sätta E på 
den sista/högsta nivån).

Fördelar

• Bättre förutsättningar till fördjupat lärande 
med helhetsperspektiv, ämnesprogression 
och kunskapsutveckling. Minskad 
snuttifiering där man bockar av 
kunskapskrav.

• Mer ”rättvist”: Betyget speglar elevens 
kunskaper i ämnet som helhet och vid den 
nivå då eleven slutar läsa ämnet.

• Bättre planeringsförutsättningar för lärare.

• Minskar dagens stress för eleverna.

• Högre genomströmning (fler med 
fullständig gymnasieexamen). 



Central rättning av vissa nationella 
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• Stegvis i svensk skola med början år 2027. 

• Svenska, svenska som andraspråk och engelska

• Hela systemet med central rättning bygger på att de 
nationella proven genomförs digitalt



Tack!


