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Förord 

Den här rapporten som gäller betygssättning i gymnasieskolan är i stora delar en 
upprepning av en tidigare rapport gällande årskurs 9 i grundskolan: Analyser av 
likvärdig betygssättning mellan elevgrupper och skolor (2019). Vi använder här samma 
metoder och gör i stort sett samma analyser. För detta hade vi god hjälp av flera 
forskare och medarbetare. Även för denna rapport har vi fått många värdefulla 
synpunkter från medarbetare på Skolverket.  

Rapporten är skriven av Jonas Sandqvist och Anders Auer vid Skolverkets 
analysavdelning. Alla analyser, tolkningar och slutsatser som görs i rapporten är 
helt och hållet Skolverkets egna. 

 

Peter Fredriksson Jonas Sandqvist 
Generaldirektör Undervisningsråd 
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Sammanfattning 

I denna rapport analyserar vi hur kursbetyg i matematik, svenska och engelska i 
gymnasieskolan sätts i relation till de nationella kursproven. Utgångspunkten är att 
kursproven fungerar som en indikator för att bedöma om betygssättningen är 
likvärdig mellan skolor och elevgrupper.  

Vi studerar betygssättningen mellan skolor och hur utvecklingen ser ut över tid, 
2014–2018. Vi undersöker skillnaden i betygssättning mellan kommunala och 
fristående skolor och mellan skolor med olika prestationsnivå (olika hög nivå på 
kursprovsresultaten). Vi undersöker också betygssättningen mellan kvinnor och 
män, mellan utlandsfödda och elever födda i Sverige samt mellan elever med olika 
socioekonomisk bakgrund.  

Små skillnader i betygssättning mellan olika elevgrupper 

Betygssättningen i relation till kursproven gynnar kvinnor i viss mån i engelska- 
och matematikkurserna men inte i kurserna i svenska. Utlandsfödda gynnas något i 
betygssättningen i några kurser. Skillnaderna är dock sammantaget små. Vi finner 
inte några skillnader i betygssättning av elever med olika socioekonomisk 
bakgrund.  

Vi drar samma huvudslutsats som vad gäller motsvarande analys av årskurs 9 – 
lärarna förmår på det stora hela sätta betyg i de undersökta gymnasiekurserna utan 
att gynna eller missgynna någon elevgrupp.1 

Stora skillnader i betygssättning mellan olika skolor 

Det finns stora skillnader mellan skolors betygssättning relativt proven för de 
undersökta gymnasiekurserna. Det finns skolor med en stor avvikelse mellan 
kursbetyg och provbetyg, det är inte ovanligt med skolor som i genomsnitt har 
minst ett betygssteg högre betyg än provbetyg. Samtidigt finns det många skolor 
där de genomsnittliga kursbetygen ligger på samma eller lägre nivå än provbetygen. 
De insatser som gjorts på statlig och lokal nivå tycks inte ha påverkat skillnaderna 
mellan skolors betygssättning under perioden 2014–2018. Mönstren är desamma 
som i motsvarande analys av årskurs 9.  

Betygssättningen är i hög grad relativ 

Det finns en tydlig relativ betygssättning, det vill säga betygen sätts i hög grad i 
relation till den genomsnittliga prestationsnivån hos eleverna som gått kursen på 
samma skola eller i samma undervisningsgrupp. Ju högre prestationsnivå i 
undervisningsgruppen desto mer restriktiv är betygssättningen i förhållande till 
provresultaten. Någonstans mellan 14–34 procent av den totala variationen av 

 
 

1 Skolverket (2019a).  
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skolors betygssättning mellan kursbetyg och provbetyg i matematik kan förklaras 
av relativ betygssättning, mellan 2,5–3 procent i engelska och mellan 6–23 procent 
i svenska. Om det inte vore för den relativa betygssättningen skulle 
betygsskillnaderna mellan gymnasieskolor vara större.   

Effekten av relativ betygssättning är likartad den i matematik, svenska och 
engelska i grundskolans årskurs 9.  

Högre betyg relativt kursproven i fristående gymnasieskolor 

Det är en stor variation i betygssättning i relation till kursproven såväl mellan olika 
kommunala som mellan olika fristående gymnasieskolor, men i genomsnitt har 
fristående gymnasieskolor något högre betyg i relation till kursproven i några av 
kurserna. Skillnaden i betygssättning mellan kommunala och fristående skolor i 
gymnasieskolan är likartad den i årskurs 9 när det gäller matematik, svenska och 
engelska.  

Skillnaden i betygssättning mellan kommunala och fristående gymnasieskolor kan 
endast förklara en mycket liten del, omkring 0,5–1 procent, av de totala 
skillnaderna i betygssättning i relation till de nationella proven mellan skolor i 
matematik, svenska och engelska. 

Analysen visar på grundläggande problem med betygssystemet 

Det är minst lika viktigt att gymnasiebetygen är likvärdiga som att betygen i årskurs 
9 är det.2 Gymnasieelever söker vidare i konkurrens med andra från hela landet 
och i konkurrens med andra som har gymnasiebetyg från ett stort spann av 
avgångsår. Vår analys visar i jämförelse med årskurs 9 ett mycket likartat mönster 
när det gäller betygssättningen i matematik, svenska och engelska. Huvuddelen av 
elevernas gymnasiekurser vet vi dock inte mycket om hur de betygssätts.  

Att betygssättningen i relation till kursproven varierar så mycket mellan olika 
skolor generellt samt det tydliga inslaget av relativ betygssättning visar på en 
grundläggande problematik i betygssystemet när det gäller att åstadkomma en 
nationellt likvärdig betygssättning. En förklaring till den bristande likvärdigheten är 
svårigheterna för lärare på olika skolor att finna en samsyn i bedömningen. 
Betygssättningen av elevernas prestationer sker utifrån en tolkning av kursernas 
kunskapskrav och de värdeord som finns för att särskilja de olika betygsstegen. 
Det är en alltför svår uppgift för lärarna att åstadkomma en samstämmig tolkning 
som leder till en nationellt likvärdig betygssättning av elevernas kunskaper. De 
grundläggande problemen är inbyggda i betygssystemet och kan inte tillskrivas 
lärarkollektivet. 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. Som framhölls även när det gäller rapporten 

 
 

2 Om vikten av likvärdiga betyg i årskurs 9 se Skolverket (2019a) s. 7ff.  
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angående årskurs 93 behöver sådana systemförändringar utredas noggrant och 
vägas mot tänkbara negativa effekter som förändringarna kan få.  

En särskild fråga att studera närmare i en sådan utredning är vad som bör gälla för 
betygssättningen i övriga ämnen och kurser i gymnasieskolan som i nuläget inte 
omfattas av nationella prov. 

  

 
 

3 Skolverket (2019a).  
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1 Inledning 

Vad rapporten analyserar 

I rapporten Analyser av likvärdig betygssättning mellan elevgrupper och skolor drog 
Skolverket slutsatsen att det är stora skillnader i betygssättning mellan 
grundskolor.4 Slutsatsen byggde på en jämförelse av skolornas betygssättning och 
skolornas resultat på de nationella proven. I promemorian Grundskolors systematiska 
avvikelser i betygssättning och elevers gymnasieresultat  visades att elever som gått i 
grundskolor med en hög avvikelse mellan betyg och provbetyg i årskurs 9 fick 
lägre gymnasieresultat i jämförelse med elever med samma betyg som gått i skolor 
med en lägre avvikelse mellan betyg och provbetyg.5 Det visar att avvikelsen 
mellan betyg och provbetyg fungerade som en indikator för betygssättningen 
mellan skolor och om en skola har en generös eller restriktiv betygssättning. 

I den här rapporten undersöker vi betygssättningen i gymnasieskolan på samma vis 
som i Analyser av likvärdig betygssättning mellan elevgrupper och skolor (2019). Därför 
kommer vi också att hänvisa till grundskolerapporten när det gäller detaljer om 
metodfrågor.6 Till rapporten finns även en excelfil.7 

Vi analyserar skillnaderna i betygssättning i relation till kursproven för tre olika 
elevkategorier: kvinnor och män, utlandsfödda och födda i Sverige samt elever 
med olika socioekonomisk bakgrund. Vi analyserar vidare de totala skillnaderna 
mellan gymnasieskolors betygssättning och provresultat och hur dessa förändrats 
under de senaste åren. Vi analyserar skillnader i betygssättning i relation till proven 
för gymnasieskolor med kommunala respektive enskilda huvudmän. Vi analyserar 
också skillnaden mellan skolor med olika prestationsnivå (resultat på kursproven), 
så kallad relativ betygssättning.  

Vi undersöker inte alla aspekter av likvärdig betygssättning i relation till de 
nationella proven i denna rapport, vilket vi inte heller gjorde i motsvarande rapport 
för årskurs 9.8 En stor fråga som inte analyseras är den totala likvärdigheten i 
betygssättning mellan alla lärare och inte heller likvärdigheten i betygssättning 
mellan lärare inom skolor.9 Vi undersöker inte heller sambanden mellan en skolas 
betygssättning i olika ämnen.10 

 
 

4 Skolverket (2019a).  
5 Skolverket (2019b). 
6 Skolverket (2019a) bilaga B1.  
7 En excelfil med rapportens diagram och vissa kompletterande analyser kan hämtas på samma 
ställe där rapporten finns på Skolverkets webbplats. 
8 Skolverket (2019a).  
9 Se Skolverket (2009) s. 39ff för en diskussion om skillnaden i betygssättning mellan lärare/klasser 
inom skolor. Se Skolverket (2019c) för en statistiksammanställning av betygssättningen i 
förhållande till kursproven för varje kurs.  
10 Skolverket (2009) s. 62ff.  
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En skillnad när det gäller gymnasieskolan jämfört med årskurs 9 är att det finns 
många fler ämnen och kurser där det sätts betyg. Det finns cirka 300 ämnen och 
över 2000 kurser i gymnasieskolan jämfört med grundskolans 21 ämnen.  

En annan skillnad är antalet ämnen med nationella prov. I gymnasieskolan finns 
endast nationella prov i matematik, svenska/svenska som andraspråk och engelska 
och varje prov ska bedöma elevens kunskaper som de inhämtat under en 100-
poängskurs.11  

För en enskild elev i gymnasieskolan är sedan vårterminen 2018 proven 
obligatoriska som stöd för bedömning och betygssättning endast för den högsta 
avslutande kurs som avslutar respektive gymnasieprogram.12 Dessförinnan var 
proven även obligatoriska för den inledande kursen i ämnet, för de elever som 
läser flera kurser i ämnet. Eleverna genomför alltså numera tre olika kursprov, men 
olika kursprov beroende på program. Vår analys omfattar dock huvudsakligen 
tiden före 2018. Det vanliga var att eleven gjorde nationella prov för alla kurser där 
sådana fanns även om det inte var obligatoriskt och även om det inte var en 
inledande eller avslutande kurs. För till exempel en elev på 
naturvetenskapsprogrammet så innebar det vanligen prov i sju eller åtta kurser: 
Engelska 5 och 6, Svenska 1 och 313, Matematik 1, 2, 3 och eventuellt 4.14 För en 
elev på ett yrkesprogram så innebar det vanligen prov i tre kurser: Engelska 5, 
Svenska 1 och Matematik 1.15   

Betygssättningen i gymnasieskolan stöds alltså av nationella prov i betydligt lägre 
grad jämfört med årskurs 9 i grundskolan där en elev får göra nationella prov i 
matematik, svenska och engelska samt i ett av NO- respektive SO-ämnena.16  

Den analys vi gör av likvärdig betygssättning i gymnasieskolan omfattar alltså en 
mycket begränsad del av elevens samtliga kurser i slutbetyget.  

Vilka kurser som är obligatoriska att läsa i engelska, svenska och matematik skiljer 
sig mellan olika gymnasieprogram. För elever på flera yrkesprogram i 

 
 

11 Om relationen mellan poäng och faktiska undervisningstimmar se Skolinspektionen (2018b).   
12 8 kap 3 § gymnasieförordningen (2010:2039). 
13 För kursen Svenska 2 finns inget kursprov.  
14 För inriktning natur är även Matematik 4 obligatorisk kurs.  
15 En kurs motsvaras oftast av 100 poäng. I genomsnitt innehåller ett slutbetyg på nationella 
program cirka 25 kurser. Skolverket (2017a) s. 11. Förutom nationella prov finns så kallade 
nationella bedömningsstöd i några ytterligare ämnen. Liksom de nationella proven syftar 
bedömningsstöden till ”att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning”. Några av 
bedömningsstöden innehåller frivilliga prov men de har inte fastställda provdatum och regleras inte 
som de nationella proven. Dessa resultat samlas inte heller in. 
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/bedomning-i-
gymnasieskolan/bedomningsstod-i-amnen-i-gymnasieskolan  
16 Av en elevs meritvärde i årskurs 9 utgörs 30 procent av ämnen med nationella prov (5 av 
vanligen 17 ämnen). För NO- respektive SO-ämnen genomför eleven prov i ett av ämnena.  

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/bedomning-i-gymnasieskolan/bedomningsstod-i-amnen-i-gymnasieskolan
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/bedomning-i-gymnasieskolan/bedomningsstod-i-amnen-i-gymnasieskolan
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gymnasieskolan är det enbart obligatoriskt att läsa kursen Svenska 1, medan elever 
på högskoleförberedande program läser tre kurser: Svenska 1, 2 och 3.17  

Engelska har en annan struktur än andra ämnen. Gymnasieskolans ämnesplaner i 
engelska ingår i samma stegsystem som grundskolans kursplan. Kurserna i 
stegsystemet i språk är tydligt påbyggbara. Engelska 5 utgår från den nivå som 
definieras av det centrala innehållet och kunskapskraven i årskurs 9. Alla 
gymnasieelever läser Engelska 5 medan Engelska 6 är obligatoriskt på 
högskoleförberedande program samt på hotell- och turismprogrammet.  

Matematikämnet är indelat i 100-poängskurser. De tre inledande kurserna har 
parallella spår för olika typer av program. För yrkesprogrammen finns ett a-spår, 
för ekonomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet och 
samhällsvetenskapsprogrammet finns ett b-spår och för naturvetenskaps- och 
teknikprogrammet ett c-spår. Matematik 3b bygger på 2a eller 2b, Matematik 3c 
bygger på 2a eller 2c. Matematik 4 bygger på Matematik 3b eller 3c.  

Vi analyserar skillnader i betygssättning i förhållande till kursproven i alla de kurser 
som har nationella prov och där antalet elever är tillräckligt många18:  

▪ Svenska 1,  
▪ Svenska 3,  
▪ Engelska 5,  
▪ Engelska 6,  
▪ Matematik 1a,  
▪ Matematik 1b,  
▪ Matematik 1c,  
▪ Matematik 2b,  
▪ Matematik 2c,  
▪ Matematik 3b,  
▪ Matematik 3c.  

Varför det är viktigt med likvärdig betygssättning 

Det finns flera skäl till varför det är viktigt med en likvärdig betygssättning i 
gymnasieskolan.19 Det viktigast skälet är förstås att betygen är den viktigaste 
antagningsgrunden för högskolestudier.20 Dels krävs minst godkända betyg i olika 
kurser för att få grundläggande och särskilda behörigheter för att komma in på 

 
 

17 Information om ämnesplaner och kurser finns på Skolverkets hemsida 
https://www.skolverket.se  
18 Se kapitel 2.  
19 Se Skolverket (2019a) s. 7ff för fler referenser.  
20 Se till exempel kap 4 Gustafsson m fl (2014). När det relativa betygssystemet avskaffades till 
förmån för det målrelaterade betygssystemet så var utredarnas och beslutsfattarnas utgångspunkt 
att betygens roll för antagning till högskolan skulle minska kraftigt och ersättas av högskoleprovet 
och andra antagningsgrunder eftersom de målrelaterade betygen inte ansågs lämpade för urval. Se 
till exempel Andersson (1999) och Ds 1990:60.  

https://www.skolverket.se/
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olika högskoleutbildningar. Dels finns konkurrens för att komma in på den del av 
de utbildningar och skolor man vill gå på och då används meritvärdena som 
bygger på alla elevens kurser.21 Ju högre meritvärde en elev har desto större är 
valmöjligheterna. Om betygssättningen inte är likvärdig kan elever som 
konkurrerar om studieplatser behandlas olika. Elever som fått en generös 
betygssättning kanske kommer in på en högskoleutbildning eller en utbildningsort 
de önskar på bekostnad av annan elev med lika eller bättre kunskaper som fått en 
mer restriktiv betygssättning. Det innebär i så fall att samhället inte tar tillvara 
medborgarnas kompetens på ett optimalt sätt.  

En mer eller mindre generös betygssättningen kan också vara avgörande för om 
elever når gymnasieexamen eller inte.22 Att ha en gymnasieexamen är viktigt bland 
annat för framtida etablering på arbetsmarknaden.23    

Betygssättningen är myndighetsutövning och därmed finns ett individuellt 
rättssäkerhetsperspektiv. Betygen går, till skillnad från de flesta andra 
myndighetsbeslut, inte heller att överklaga varför det är ännu viktigare att de är 
satta på ett rättssäkert och likvärdigt sätt. Rättviseaspekten i ett individperspektiv 
är ett viktigt argument för en likvärdig betygssättning. Om eleverna uppfattar att 
betygen inte är likvärdiga riskerar det också att skada deras tilltro till skolan och 
samhället. 

Betygen har också en viktig funktion som informationsbärare på skol- och 
nationell nivå. I de flesta ämnen och kurser på gymnasieskolan utgör betygen den 
enda information som finns att tillgå för huvudmän, rektorer, elever, myndigheter, 
forskare och allmänhet om kunskapsresultaten. Betygen är det enda man kan hålla 
sig till när man ska bedöma undervisningskvalitet, kunskapsnivå och 
kunskapsutveckling i gymnasieskolan.24 Är det stora brister i likvärdigheten i 
betygssättningen går det inte att veta om höga betyg innebär att det är kvaliteten i 
undervisningen som är hög eller betygssättningen som är generös.  

Betyg och nationella prov som mått på kunskaper 

I läroplanen för gymnasieskolan uttrycks kortfattat vad betygen ska grunda sig på: 

Betyget uttrycker i vilken utsträckning den enskilda eleven har uppfyllt de nationella kunskapskrav 

som finns för varje kurs. Läraren ska vid betygssättningen… 

 
 

21 Se till exempel Universitets- och högskolerådet (2019) och Skolverket (2018b).  
22 Vissa kurser är stötestenar för att elever ska nå en examen och då kan betygssättningen vara 
avgörande. Skolverket (2017a).  
23 Se t ex Plenty m fl (2018) s. 65f. Att arbetssökande har examen/fått ett slutbetyg från 
gymnasieskolan är viktigt för arbetsgivare i flera branscher, Skolverket (2016c).   
24 Den enda internationella kunskapsmätning som omfattar gymnasieskolan är TIMSS Advanced 
som prövar elevernas kunskaper i avancerad matematik och fysik. För en diskussion om 
kvalitetsmått i skolan se t ex Heller Sahlgren & Jordahl (2016). 
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utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskrav 

som finns för respektive kurs utifrån de nationella kunskapskrav som finns för respektive kurs allsidigt 

utvärdera varje elevs kunskaper. 

Lärarens bedömningsunderlag i ett ämne innehåller elevprestationer från olika 
redovisningssätt och sammanhang, både sådant som är dokumenterat och som 
inte är dokumenterat.25 Läraren ska utifrån bedömningsunderlagen värdera 
kvaliteten på elevens kunnande utifrån kunskapskraven i kurserna. 
Kunskapskraven ska tolkas i relation till ämnets syfte och den undervisning som 
bedrivits. Skillnaden mellan olika betygssteg uttrycks genom så kallade värdeord i 
kunskapskraven. Det räcker emellertid inte med att varje lärare utgår från 
kunskapskraven och sina betygsunderlag om eleverna när de sätter betyg – för att 
nå en likvärdig betygssättning förutsätts också en samsyn mellan landets lärare.26 

De analyser som bedrivits om lärares betygssättning visar på olika svårigheter när 
det gäller att få till stånd en likvärdig bedömning mellan lärare.27 Mycket av 
analyserna har handlat om svårigheter för lärarna att hitta en samstämmig tolkning 
av kunskapskraven. Ett annat problem som forskningen identifierat med betygs-
sättningen är att även personliga egenskaper hos eleverna i viss mån vägs in i 
bedömningen, exempelvis elevens vilja att anstränga sig och andra beteenden och 
attityder.28 Detta kan slå olika för olika elevgrupper.29  

De nationella proven har i jämförelse med betygen färre problem med subjektiva 
inslag i bedömningen. Men inte heller de nationella proven kan ses som helt 
objektiva mått på elevers kunskaper, varken på individnivå, mellan elevgrupper 
eller mellan skolor.30 Om en elevgrupp eller skola blir gynnad eller missgynnad när 
det gäller de nationella proven kan det bero på flera orsaker. En typ av gynnande 
eller missgynnande kan uppstå vid själva bedömningen (rättningen) av proven. 
Detta har bland annat undersökts genom analyser av datamaterial bestående av 
nationella prov som bedömts av ordinarie lärare och sedan ombedömts av andra 
lärare. Analyserna har visat att det finns skillnader mellan skolor när det gäller 

 
 

25 Skolverket (2018c) s. 32ff.  
26 Skolverket (2018c) s. 21f. Jmf Skolverket (1998) s. 39 om jämförbarheten i betygssystemet.  
27 Se t ex Klapp (2018) och SOU 2010:96 bilaga 5 för en genomgång av forskningen. Se även 
Skolverket (2016a). För en internationell översikt av analyser av orsaker bakom diskriminerande 
betygssättning, se Malouff (2008) och Malouff & Thorsteinsson (2016).  
28 Se exempelvis SOU 2010:96 bilaga 5. Klapp Lekholm & Cliffordson (2009). Lundahl m fl (2015). 
Thorsen (2014). Lundahl m fl (2010) s. 150f. Fischer m fl (2013).  
29 Se Thorsen & Cliffordson (2012) som kommer fram till att flickor och elever i skolor med låg 
socioekonomisk sammansättning i högre grad blir bedömda utifrån personliga egenskaper. Jmf 
även Terrier (2015).  
30 För en generell diskussion om validitets- och reliabilitetsproblem gällande nationella prov se t ex 
Lind Pantzare (2018). Se även Skolverket (2004), SOU 2016:26 del 2, Lundahl (2009), Gustafsson 
m fl (2014), Tengberg & Skar (2017).  
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bedömningen av proven och att elevgrupper i viss mån kan gynnas eller 
missgynnas i själva bedömningen av proven.31  

En annan typ av gynnande eller missgynnande när det gäller nationella prov kan 
uppstå på grund av provens konstruktion och själva provsituationen. Det finns 
omfattande forskning som analyserar om olika elevgrupper (framförallt skillnader 
mellan kön) gynnas eller missgynnas av prov som bedömningsform jämfört med 
betyg som bedömningsform.32 Valet av provfrågor och provfrågornas utformning 
kan också missgynna vissa elevgrupper.33 Själva provsituationen kan också vara 
mer eller mindre svår att hantera för olika grupper av elever – vissa kan påverkas 
mer av negativ stress.34 

Ett särskilt problem är att de nationella proven av tidsskäl och andra skäl inte kan 
utvärdera elevernas kunskaper i förhållande till hela ämnets syfte, centrala innehåll 
och kunskapskrav. Man skulle därmed kunna hävda att elever på vissa skolor haft 
mer otur och har undervisats relativt lite om de kunskaper som mäts i just de prov-
uppgifter som råkade komma på det nationella provet – och att eleverna har bättre 
kunskaper i områden som inte förekommer i provet. Mot att detta skulle generera 
större skillnader i provresultat mellan skolor talar att de nationella proven prövar 
centrala, representativa kunskaper i ämnena. Mycket talar för att undervisning och 
läromedel i hög grad styr in mot de kunskaper som prövas i de nationella proven.35  

Det finns ytterligare problem med de nationella provens likvärdighet. Lärare och 
skolor kan i olika utsträckning ha förberett sig för de nationella proven genom att 

 
 

31 Tyrefors Hinnerich m fl (2011), Tyrefors Hinnerich m fl (2015), Tyrefors Hinnerich & Vlachos 
(2012), Tyrefors Hinnerich & Vlachos (2013). Diamond & Persson (2016). Se även Gustafsson & 
Ericksson (2013) och Gustafsson m fl (2014) s. 31 för en diskussion om ombedömningar. För en 
generell diskussion och redovisning av forskning om diskrepanser i bedömningen av nationella 
prov, se Skolverket (2008) s. 22ff. För ett exempel om samstämmighet i bedömningar av nationella 
prov i samhällskunskap, se Löfstedt (2018). För en analys på engelska data se Hinton & Higson 
(2017).  
32 En aktuell forskningsgenomgång görs i Wikström & Wikström (2017). Se även Graetz & Karimi 

(2019a) och 2019b), Voyer & Voyer (2014), Ângelo & Balcão Reis (2018). 
33 Se t ex Reardon m fl (2018) som visar att testfrågornas utformning kan ha en stor betydelse för 
provresultaten för olika kön. Se Skolverket (2017b) s. 22 för en principiell diskussion inför 
konstruktionen av nationella prov. Se Skolverket (2009) s. 45ff om huruvida utformningen av 
proven diskriminerar när det gäller elever med ett visst kön och elever med annat modersmål. Vad 
gäller de universitetsinstitutioner som utformar de nationella proven så sker deras analyser utifrån 
ett insamlat provmaterial där det enda som är känt om elevernas bakgrund är elevens kön och om 
eleven läst efter kursplanen i svenska eller svenska som andraspråk. Det görs också enkäter till 
lärare med frågor om hur proven fungerar för olika elevgrupper. Se Alm Fjellborg & Molin (2018) 
som med detta insamlade provmaterial analyserar hur olika provuppgifter i geografi fungerar för 
elever som följer kursplanen för svenska respektive svenska som andraspråk.  
34 Eklöf & Nyroos (2013) påvisar en högre grad av provstress hos flickor men det är oklart om 
detta påverkar prestationen. Se även Heissel m fl (2018) om hur provstress kan påverka 
prestationsförmågan hos olika elevgrupper.  
35 Skolverket (2007) s. 68.  
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träna på gamla prov. Det finns också ett växande problem med läckor och fusk när 
det gäller nationella prov.36  

Trots ovanstående problem gör vi bedömningen att jämförelser av hur betygs-
sättningen sker i relation till de nationella proven för olika elevgrupper och skolor 
är en relevant indikator på hur generös betygssättningen är.  

Nationella prov som indikator på likvärdig betygssättning 

De nationella proven har alltid varit ett viktigt bedömningsunderlag i de ämnen 
och kurser som haft sådana.37 De ska dessutom numera, enligt den nya 
bestämmelse som trädde i kraft 29 juni 2018, ”särskilt beaktas” vid 
betygssättningen.38 De nationella proven ska fungera som ett stöd för en likvärdig 
betygssättning men inte vara det enda som avgör en elevs betyg.39 Det finns alltså 
ingen självklar överensstämmelse mellan betyg och provbetyg för en enskild elev. 
De nationella proven är inga examensprov. Det är fullt rimligt att läraren bedömer 
att betygsunderlagen vid en samlad bedömning ger skäl för ett annat betyg än vad 
eleven fått på det nationella provet. Det innebär att det inte är möjligt att använda 
de nationella proven som en indikator på likvärdig betygssättning för enskilda 
elever.  

Det finns inte heller några bestämmelser för hur mycket de nationella proven ska 
styra eller påverka en enskild skolas genomsnittliga betyg i respektive kurs.40 Men 
på aggregerad nivå, till exempel mellan olika skolor, så kan man däremot förvänta 
sig högre samstämmighet mellan betygen och de nationella provresultaten. Detta 
givet att skolorna och elevgrupperna jämförs på ett trovärdigt vis som tar hänsyn 
till relevanta faktorer som kan påverka avvikelserna mellan betyg och prov (vilket 
vi belyser i kapitel 2).  

Om de nationella proven korrekt och tillförlitligt sätter gränserna för de olika 
betygsstegen skulle man förvänta sig att skolornas betygsgenomsnitt i ett ämne 
ligger nära det nationella provets genomsnitt. Dessvärre förhåller det sig inte riktigt 
så. Det är svårt att göra nationella prov som mäter betygsgränserna på exakt 
samma vis över tid, vilket också visar sig i statistiken där provbetygen varierar 
ganska mycket från år till år och termin till termin.41 Ett nationellt prov kan vara 
ovanligt svårt ett visst år och det kan då vara naturligt att skolorna avviker mer i 

 
 

36 Riksrevisionen (2018).  
37 Se t ex Skolverket (2004) s. 34ff. Skolverket (2015a) s. 251.  
38 15 kap 25a § skollagen (2010:800) Se även 
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/nationella-prov-i-
gymnasieskolan/genomfora-och-bedoma-prov-i-gymnasieskolan#h-
Provresultatetsbetydelseforbetyget  
39 Skolverket (2018c) s. 37. Det finns också alltid slumpmässiga mätfel för enskilda elevers 
provresultat, Skolverket (2015b).  
40 SOU 2016:25 kap 12.2.  
41 SOU 2016:25 kap 13.1.  

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/nationella-prov-i-gymnasieskolan/genomfora-och-bedoma-prov-i-gymnasieskolan#h-Provresultatetsbetydelseforbetyget
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/nationella-prov-i-gymnasieskolan/genomfora-och-bedoma-prov-i-gymnasieskolan#h-Provresultatetsbetydelseforbetyget
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/nationella-prov-i-gymnasieskolan/genomfora-och-bedoma-prov-i-gymnasieskolan#h-Provresultatetsbetydelseforbetyget
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genomsnitt det året jämfört med ett år då provet var relativt lätt. Men 
utgångspunkten för analyserna är ändå att samstämmigheten mellan betyg och 
provbetyg ska vara likartad mellan skolor och elevgrupper - oavsett om provet 
råkar vara lättare eller svårare en viss termin.  

Våra analyser har som utgångspunkt att skolornas (eller elevgruppernas) avvikelser 
mellan betyg och nationella prov bör vara ungefär likartad för att man ska kunna 
tala om att betygssättningen är likvärdig. Om det däremot finns betydande 
skillnader i hur mycket skolorna avviker indikerar detta ett likvärdighetsproblem 
med betygssättningen. Det går inte att säga vilken skola eller vilken elevgrupp som 
betygssätts ”korrekt” eller ”rättvist” i relation till de nationella proven, det vill säga 
vilken absolut nivå på avvikelserna mellan betyg och provbetyg som indikerar en 
rättvis betygssättning. Utgångspunkten i denna rapport är istället att avvikelserna 
mellan betyg och nationella prov bör vara likartade mellan skolor och elevgrupper för att 
betygssättningen kan antas vara likvärdig.42  

Bakom detta ligger ett antagande om att det är svårt att hitta legitima skäl, skäl som 
är förenliga med betygssystemets intentioner, för att en skola eller en elevgrupp 
uppvisar väsentligt högre (eller lägre) betyg i relation till de nationella proven 
jämfört med en annan skola eller elevgrupp. Exempelvis: givet att analyserna görs 
på ett rättvisande sätt (se kapitel 2) samt att de nationella proven inte missgynnar 
kvinnor på något avgörande vis (se föregående avsnitt) är det svårt att finna 
legitima skäl till att kvinnor ska få väsentligt högre eller lägre betyg än män i 
relation till resultaten på de nationella proven. Det är utifrån samma 
förutsättningar svårt att finna några legitima skäl till varför en skola skulle ha 
väsentligt högre betyg i förhållande till de nationella proven än en annan skola. Det 
går visserligen att argumentera för att en skola skulle vara bättre än en annan på att 
sätta in stödinsatser efter att de nationella proven har genomförts och bedömts – 
och av det skälet har större avvikelser mellan betyg och nationella prov. Men å 
andra sidan återstår oftast inte lång tid för stödinsatser innan betygen ska vara satta 
på en gymnasiekurs.43 Denna eventuella orsak bör ha en mindre betydelse när vi 
gör analyser på nationell nivå mellan alla skolor. Skillnader mellan skolors 
betygssättning i relation till de nationella proven bör därmed vara en god indikator 
på hur likvärdigt betygen sätts.  

Det finns också empiriska belägg för att samma betyg står för skilda 
kunskapsnivåer på olika skolor, beroende på skolans relation mellan betygsresultat 

 
 

42 Om alla skolor har en hög avvikelse mellan betyg och nationella prov, en hög avvikelse som ser 
likadan ut mellan alla skolor, så indikerar detta inget stort likvärdighetsproblem i betygssättningen. 
Däremot kan en sådan situation ge en bild av att det nationella provets betygsgränser inte på ett bra 
sätt speglar lärarnas uppfattning av betygsgränserna.  
43 I insamlingen av kursproven finns en uppgift om hur många timmar som kvarstår av kursen efter 
att kursprovet genomförts. Det finns i våra data inget samband mellan hur många timmar som 
kvarstår och högre avvikelse mellan betyg och prov – varken på individ- eller skolnivå. Jmf  
Skolverket (2009) s. 68.För en diskussion om stödinsatser som en orsak till skillnader i 
betygssättning mellan skolor, se Skolverket (2004) s. 71 och Skolverket (2007) s. 72.  
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och nationella prov. Analyser visar att elever som gått i grundskolor med en 
relativt generös betygssättning (höga genomsnittliga avvikelser mellan betyg och 
provbetyg i förhållande till övriga skolor) tenderar att klara sig sämre i 
gymnasieskolan jämfört med elever som fått samma betyg men som gått i skolor 
med en mer restriktiv betygssättning.44 Detta visar att de analyser av skillnader 
mellan olika elevgrupper och skolor vad gäller avvikelser mellan betyg och 
provbetyg som vi gör i rapporten också säger något om hur likvärdig 
betygssättningen är.  

  

 
 

44 Skolverket (2019b).  
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2 Data och metod 

Data 

Det ursprungliga dataunderlaget innefattar alla insamlade kursprovsbetyg och 
kursbetyg under terminerna från och med höstterminen 2013 till och med 
vårterminen 2018. För att kunna genomföra analyserna på ett sätt som är 
kompatibelt med de analyser som gjordes för årskurs 9 har vi dock varit tvungna 
att begränsa data ytterligare. Det handlar om tillgången på registerdata vad gäller 
till exempel föräldrars utbildningsnivå, inkomst och grad av bidragstagande samt 
även uppgifter om till exempel invandringsår till Sverige och ursprungsland. Dessa 
uppgifter har bara varit tillgängliga för den elevkohort som gick ut årskurs 9 under 
åren 2013–2015, vilket innebär att de flesta gick ut gymnasieskolan under åren 
2016–2018. Av dessa kan endast elever analyseras som har uppgift om såväl 
kursprovbetyg som kursbetyg samt uppgift om samtliga bakgrundsvariabler som vi 
använder i analysen. Dessutom har vi varit tvungna att exkludera ett antal kurser 
där elevunderlaget ansetts för litet.45 Detta innebär i praktiken att vi endast 
analyserar respektive kurs för den termin då det är typiskt för en årskull att skriva 
kursprovet.46 Konsekvensen blir att vi analyserar tre terminer per kurs. Det slutliga 
elevunderlaget redovisas i tabell 1 uppdelat på kurs och termin. 

  

 
 

45 Om det genomsnittliga elevunderlaget per termin över tre 
 terminer understiger 6 000 elever har kursen exkluderats från analyserna. Kurserna som 
exkluderats är matematik 2a och 4 samt svenska som andra språk 1 och 3.  
46 Till exempel vad gäller Matematik 1c så skriver några tusen elever kursprovet på vårterminen i 
åk1 istället för höstterminen i åk1. Dessa har exkluderats. 



Skolverket 18 (59) 

 

 

Tabell 1. Antal elever med kursbetyg och provbetyg som är med i analysen 

KURS HT13 HT14 HT15 VT14 VT15 VT16 VT17 VT18 Total Bortfall 

Engelska 5 
0 0 0 60 028 61 442 63 330 0 0 184 800 16% 

Engelska 6 
0 0 0 0 44 880 46 019 45 083 0 135 982 19% 

Matematik 1A 
0 0 0 15 328 16 360 16 331 0 0 48 019 23% 

Matematik 1B 0 0 0 24 712 26 016 28 198 0 0 78 926 15% 

Matematik 1C 8 047 6 514 9 479 0 0 0 0 0 24 040 36% 

Matematik 2B 
0 0 0 0 15 862 20 640 20 756 0 57 258 21% 

Matematik 2C 
0 0 0 8 375 8 388 9 616 0 0 26 379 15% 

Matematik 3B 
0 0 0 0 0 6 065 6 964 7 248 20 277 32% 

Matematik 3C 
0 0 0 0 7 516 7 320 8 298 0 23 134 20% 

Svenska 1 0 0 0 57 917 58 706 61 004 0 0 177 627 17% 

Svenska 3 0 0 0 0 0 38 131 38 886 36 535 113 552 22% 

  8 047 6 514 9 479 166 360 239 170 296 654 119 987 43 783 889 994 Medel 22% 

  

Bortfallet är inte helt oproblematiskt att beräkna beroende på vad som ska 
betraktas som exkludering och vad som ska betraktas som bortfall.47 Om vi utgår 
från att målpopulationen är de elever som gick ut grundskolan åren 2013–2015 
och som sedan gått respektive kurs under normaltid, ligger bortfallet i genomsnitt på 
22 procent. 15 procentenheter av bortfallet beror på att eleverna saknar antingen 
ett kursprovbetyg eller ett kursbetyg (båda behövs för att kunna genomföra 
analyserna). De övriga 7 procentenheterna beror på att eleverna saknar uppgift om 
någon av de bakgrundsvariabler som används i analyserna. 

Vi har analyserat varje termin med tillhörande kursprov för sig men har sedan 
slagit ihop resultaten för dessa tre år för att få ett stabilare mått. Orsaken till detta 
är att de nationella kursproven tenderar att variera i svårighetsgrad (de kravgränser 
som sätts i proven för olika betyg).48 Detta skulle kunna påverka olika grupper 
olika. Vi nyttjar även en längre tidserie, 2014–2018, när vi studerar de samlade 
skolskillnaderna över tid.49 

Metod 

När vi jämför betygssättningen i relation till de nationella kursproven för olika 
elevgrupper och olika skolkategorier är det viktigt att så långt som möjligt se till att 
inte andra faktorer än de vi verkligen vill undersöka påverkar resultaten. När vi 
exempelvis undersöker betygssättningen av utlandsfödda elever vill vi försäkra oss 

 
 

47 Bortfallet här består inte enbart av det som redovisas för den officiella statistiken. För en 
genomgång av bortfallet för den officiella statistiken, se t ex Skolverket (2019c).  
48 Skolverket (2017b) s. 33ff. SOU 2016:25 bilaga 5.  
49 Att vi kan använda en längre tidserie för dessa analyser beror på att vi inte använder 
bakgrundsvariabler som till exempel socioekonomisk bakgrund i dessa analyser. 
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om att de resultat vi får inte beror på att utlandsfödda elever har lägre socio-
ekonomisk bakgrund.50 Därför innehåller analyserna en kontroll av flera variabler.51 
De variabler52 som ingår i våra analyser är: 

▪ Elevens kön (kvinna eller man). 
▪ Elevens migrationsbakgrund (utlandsfödd eller född i Sverige). 
▪ Elevens socioekonomiska bakgrund (ett socioekonomiskt index som baseras 

på föräldrarnas utbildningsnivå, inkomst och grad av bidragstagande). 
▪ Huvudman (om skolan är kommunal eller fristående). 
▪ Skolans genomsnittliga prestationsnivå (skolans genomsnittliga 

provbetygspoäng, 0–20, i det aktuella ämnet). 

När vi till exempel analyserar betygssättningen i relation till de nationella 
kursproven för utlandsfödda elever i jämförelse med elever födda i Sverige är det 
utifrån principen allt annat lika. Jämförelsen görs mellan elever som har exakt 
samma värden på övriga fyra bakgrundsvariabler. Vi jämför till exempel två elever 
som har samma kön, har samma nivå på den socioekonomiska bakgrunden och 
som båda går i en kommunal skola (eller båda i fristående skola) och där skolans 
genomsnittliga provbetyg i det aktuella ämnet dessutom är det samma. Det enda 
som skiljer de två eleverna är att den ena är utlandsfödd och den andra är född i 
Sverige.  

En central faktor som vi måste ta hänsyn till är om de elevgrupper vi jämför har 
olika prestationsnivå (vilket i olika grad gäller för alla våra jämförelser). Gör man 
inte det kan jämförelsen av betygssättningen mellan elevgrupperna och skol-
kategorierna bli missvisande. Det finns, när det gäller prestationsnivån, två 
förhållanden som kan snedvrida analyserna åt olika håll.  

1. Provbetygseffekt 
Sannolikheten för en elev att få ett högre betyg än provbetyg är till viss del 
beroende av vilket provbetyg en elev har fått. Den största skillnaden är att 
elever som fått betyget F på det nationella provet (det vill säga underkänt) 
i genomsnitt har en betydligt högre sannolikhet att få ett högre betyg (det 
vill säga betyg E som är godkänt betyg), jämfört med elever som fått ett 
godkänt provbetyg (det vill säga E-A).53 Det betyder att om den ena av de 
två elevgrupperna man jämför har en högre andel elever med F i 
provbetyg så måste man justera för detta, annars riskerar man att dra 
slutsatsen att elevgruppen med högre andel F i provbetyg betygssätts mer 

 
 

50 För en statistiksammanställning utan dessa kontroller, se Skolverket (2019c).  
51 I de fall det inte görs en kontroll så framgår det av framställningen.  
52 För en närmare beskrivning av variablerna se Skolverket (2019a) Bilaga B1.2. 
53 Det finns också en så kallad tak-effekt, att elever som fått A i provbetyg inte kan få högre betyg. 
En elevgrupp som har relativt många elever med A i provbetyg får av detta skäl en lägre avvikelse 
mellan betyg och nationella prov. Detta måste analysen också ta hänsyn till även om det är ett litet 
problem jämfört med andelen elever som fått F. För en diskussion om möjliga orsaker till att elever 
med F i provbetyg i högre grad får ett högre betyg se Skolverket (2007) s. 68ff. Skolverket (2009) s. 
65ff. Skolverket (2004) s. 70ff.  
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generöst när den egentliga orsaken är att elever med F i provbetyg 
generellt betygssätts mer generöst, oavsett vilken elevgrupp eleven tillhör. 

2. Fördelningseffekt 
Det andra förhållandet innebär att en elevgrupp med högre 
prestationsnivå i genomsnitt har kunskaper som ligger närmare ett högre 
betyg, jämfört med en elevgrupp med lägre prestationsnivå som har 
samma provbetyg. Om man inte tar hänsyn till detta kan det framstå som 
att elevgruppen med den högre prestationsnivån blir mer generöst 
betygssatt när den egentliga orsaken är att de i genomsnitt ligger på en 
högre kunskapsnivå inom varje enskilt provbetygsintervall. 

Ovanstående två förhållanden snedvrider analyserna åt motsatta håll, vilket innebär 
att de till viss del tar ut varandra. Men man kan inte utgå från att dessa effekter 
alltid är av samma storlek och därför måste man kontrollera för båda effekterna 
för att inte riskera att resultaten blir missvisande. 54  

  

 
 

54 Se Skolverket (2019a) bilaga B1.3 för en beskrivning av hur vi kontrollerar för prestationsnivån 
mellan elevgrupper och skolkategorier. Se också den separata tekniska rapporten som finns att 
ladda ner på samma plats som Skolverket (2019a) för en detaljerad beskrivning av hela 
metodansatsen. 
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Förklaring av några begrepp som används i rapporten: 

Systematisk skillnad i betygssättning 

Om en elevgrupp A uppvisar en större genomsnittlig avvikelse mellan betyg 
och provbetyg jämfört med en annan elevgrupp B, tolkas detta som att det 
finns en systematisk skillnad i betygssättning mellan elevgrupperna, till fördel 
för elevgrupp A. Den systematiska skillnaden i betygssättning avser de 
skillnader som finns efter kontroll för övriga bakgrundsvariabler.  

Faktisk skillnad i betyg 

Med faktisk skillnad i betyg avses hur mycket betygen i genomsnitt skiljer sig 
mellan till exempel två elevgrupper, utan hänsyn till provbetygen. Detta 
innebär att om en elevgrupp i genomsnitt har högre betyg jämfört med en 
annan elevgrupp (oavsett hur de har presterat på det nationella provet), så finns 
en faktisk skillnad i betyg mellan elevgrupperna. Även den faktiska skillnaden i 
betyg avser skillnaden efter kontroll för bakgrundsvariabler. Den faktiska 
skillnaden i betyg är med som en referenspunkt som hjälp för att tolka 
storleken på skillnaden i betygssättning mellan elevgrupper och skolor.  

Nettoavvikelse 

Nettoavvikelse är den genomsnittliga avvikelsen mellan elevernas kursbetyg 
och provbetyg. På en skola kan till exempel 40 procent av eleverna ha få ett 
högre betyg än provbetyget. 50 procent kan ha fått samma betyg som på 
provet och 10 procent kan ha fått ett lägre betyg. Nettoavvikelsen blir då 30 
procent, det vill säga 40 procent ”höjda” betyg minus 10 procent ”sänkta” 
betyg. Fördelen med detta mått är att det kan ge en generell bild av hur mycket 
slutbetygen avviker från provbetygen.  
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3 Skillnader i betygssättning av olika elevgrupper 

I det här kapitlet undersöker vi betygssättningen för olika elevgrupper. 
Utgångspunkten är att relationen mellan betyg och provbetyg bör vara likartad 
mellan elevgrupper när vi tar hänsyn till övriga bakgrundsvariabler och 
elevgruppernas olika prestationsnivå.  

I diagrammen nedan redovisas två staplar per ämne. De lila staplarna anger 
skillnaden i betygssättning i relation till de nationella proven mellan elevgrupperna. 
Om värdet på stapeln är skilt ifrån noll innebär det att den ena eller den andra 
elevgruppen får en relativt mer generös betygssättning i förhållande till de 
nationella proven i respektive ämne. Värdet anges i betygspoäng. Betygspoängen 
kan variera mellan 0 och 20 i varje ämne (F=0, E=10, D=12,5, C=15, B=17,5, 
A=20).  

De ljusgrå staplarna visar de faktiska skillnaderna i betyg i respektive ämne mellan 
de elevgrupper som jämförs. Även de faktiska betygsskillnaderna som redovisas 
har kontrollerats för övriga bakgrundsvariabler.55 Även de faktiska betygs-
skillnaderna är uttryckta i betygspoäng. Genom att redovisa de faktiska betygs-
skillnaderna ges en referenspunkt för att kunna tolka storleken på betygssättnings-
skillnaderna.  

Skillnader i betygssättning mellan kvinnor och män  

De lila staplarna visar de systematiska skillnaderna i betygssättning mellan kvinnor 
och män där positiva värden innebär att kvinnor får en mer generös betygssättning 
i förhållande till provbetygen. De ljusgrå staplarna visar de faktiska skillnaderna i 
betyg mellan könen.  

 
 

55 De faktiska skillnader i betyg som redovisas är så kallade nettoskillnader, vilket innebär att det är 
skillnaden i betyg mellan två elevgrupper efter att hänsyn tagits till övriga bakgrundsvariabler, enligt 
samma princip som när vi skattar skillnaden mellan motsvarande elevgrupper i betygssättningen i 
förhållande till proven. 
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Diagram 1. Skillnader i betygssättning i förhållande till de nationella proven mellan 
kvinnor och män, samt faktiska skillnader i betyg mellan samma elever. För respektive 
kurs. Uttryckt som betygspoäng. Genomsnitt baserat på tre terminer per kurs. 
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Systematisk skillnad i betygssättning Faktisk skillnad i betyg

Positiva värden innebär att kvinnor får högre betyg i förhållande till de nationella proven (lila staplar) 
respektive erhåller högre faktiska betyg (ljusgrå staplar), givet att alla övriga bakgrundsfaktorer är lika. 
Betygspoängen kan variera mellan 0 och 20 i varje ämne. Justerad för provbetygs- och fördelningseffekter. 
De skattade skillnaderna för Ma 3b och Sv 3 är ej statistiskt signifikanta. För övriga kurser är de skattade 
skillnaderna i betygssättning statistiskt signifikanta (5 procent). Se bilaga. 

 

Diagram 1 visar att kvinnor gynnas något i betygssättningen i vissa kurser i 
matematik och tydligt i båda engelskakurserna. När det gäller kurserna i svenska, 
där kvinnor har betydligt högre faktiska betyg, visar inte analysen på någon skillnad 
alls i betygssättning mellan könen. Resultaten i gymnasieskolan liknar i hög grad 
dem vi såg i årskurs 9 i grundskolan i samma ämnen.  

Skillnader i betygssättning mellan utlandsfödda elever  
och elever födda i Sverige 

I diagram 2 visas den systematiska skillnaden i betygssättning (lila staplar) mellan 
elever födda i Sverige och utlandsfödda elever. Positiva värden betyder att 
utlandsfödda elever gynnas i betygssättningen i förhållande till de nationella 
proven. De ljusgrå staplarna visar de faktiska skillnaderna i betyg i 
gymnasiekurserna. Negativa värden betyder att utlandsfödda elever har lägre betyg 
på kurserna.  
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Diagram 2. Skillnader i betygssättning i förhållande till de nationella proven mellan 
utlandsfödda elever och elever födda i Sverige, samt faktiska skillnader i betyg mellan 
samma elever. För respektive kurs. Uttryckt som betygspoäng. Genomsnitt baserat på tre 
terminer per kurs. 
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Systematisk skillnad i betygssättning Faktisk skillnad i betyg

Positiva värden innebär att utlandsfödda elever gynnas i betygssättningen (lila staplar) respektive erhåller 
högre faktiska betyg (ljusgrå staplar), givet att alla övriga bakgrundsfaktorer är lika. Betygspoängen kan 
variera mellan 0 och 20 i varje ämne. Justerad för provbetygs- och fördelningseffekter. De skattade 
skillnaderna för Ma 2b, 2c, 3b och 3c samt Sv 1 och 3 är ej statistiskt signifikanta. För övriga kurser är de 
skattade skillnaderna i betygssättning statistiskt signifikanta (5 procent). Se bilaga. 

 

Diagram 2 visar att utlandsfödda elever i några kurser får en något mer generös 
betygssättning, tydligast gäller detta i Matematik 1a. Men sammantaget är 
skillnaderna i betygssättning marginella eller obefintliga. För över hälften av 
kurserna är det inga statistiskt signifikanta skillnader. I grundskolans årskurs 9 var 
det inte heller stora skillnader, men det var något större skillnader i NO-ämnen 
som vi inte kan undersöka för gymnasieskolan.  

De faktiska skillnaderna i betyg (ljusgrå staplar) är negativa, det vill säga utlands-
födda elever har i genomsnitt lägre betyg än elever födda i Sverige, efter att vi tagit 
hänsyn till övriga bakgrundsfaktorer.56 En slutsats är alltså att de faktiska betygs-

 
 

56 Det viktiga här få en referenspunkt för betygssättningsskillnaderna som är framtagen på samma 
sätt för de faktiska betygsskillnaderna – med samma kontroll för bakgrundsvariablerna. Det är 
särskilt komplicerat att avgöra hur och med vilka variabler man ska kontrollera för att få fram 
rättvisande faktiska betygsskillnaderna mellan utlandsfödda elever och elever födda i Sverige. Se 
Grönqvist & Niknami (2017) s. 46f, 63ff för en diskussion.   
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skillnaderna i matematik, svenska och engelska mellan utlandsfödda elever och 
elever med svensk bakgrund skulle vara ännu något större om hänsyn togs till 
skillnaderna i betygssättning i relation till de nationella proven.  

Skillnader i betygssättning utifrån socioekonomisk bakgrund 

Diagram 3 beskriver den systematiska skillnaden i betygssättning beroende på 
elevernas socioekonomiska bakgrund. Elevernas socioekonomiska bakgrund mäts 
med ett index som bygger på föräldrarnas utbildningsnivå, inkomster och grad av 
bidragstagande.57 Indexvariabeln är kontinuerlig (den antar många olika värden på 
en skala) varför det inte är självklart hur man ska dela in eleverna i två grupper. Vi 
undersöker därför betygssättningen i förhållande till nationella provet för elever 
som skiljer sig åt med en standardavvikelse i det socioekonomiska indexet.58  

De lila staplarna i diagram 3 visar skillnaderna i betygssättning mellan elever med 
låg och hög socioekonomisk bakgrund. Positiva värden betyder att elever med hög 
socioekonomisk bakgrund får en mer generös betygssättning i förhållande till de 
nationella proven. De ljusgrå staplarna visar de faktiska betygsskillnaderna mellan 
samma grupper. Positiva värden betyder att elever med hög socioekonomisk 
bakgrund har högre betyg i ämnet. Alla värden är uttryckta i betygspoäng som kan 
variera mellan 0 och 20.  

 
 

57 Skolverket (2019a) bilaga B1.2. 
58 Jämförelsen görs över hela skalan av det socioekonomiska indexet, inte bara i mitten av skalan. 
För att få en mycket ungefärlig idé om vad en standardavvikelse i det socioekonomiska indexet 
innebär kan två elever jämföras där den enes föräldrar båda har gymnasial utbildning (3 år) medan 
den andres föräldrar båda har en 2-årig eftergymnasial utbildning. Dessutom har den ene elevens 
föräldrar en inkomst som ligger precis i mitten av inkomstfördelningen (topp 50 procent) medan 
den andra elevens föräldrar har en inkomst som ligger lite högre (topp 65 procent). Detta 
motsvarar en skillnad på ungefär en standardavvikelse i det socioekonomiska indexet.  
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Diagram 3. Skillnader i betygssättning i förhållande till de nationella proven för elever 
som har en högre (en standardavvikelse) socioekonomisk bakgrund, samt faktiska 
skillnader i betyg mellan samma elever. För respektive kurs. Uttryckt som betygspoäng. 
Genomsnitt baserat på tre terminer per kurs. 
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Systematisk skillnad i betygssättning Faktisk skillnad i betyg

Ett positivt värde innebär att elever med en standardavvikelse högre värde på det socioekonomiska indexet 
får högre betyg i förhållande till provbetygen (lila staplar) samt högre faktiska betyg (ljusgrå staplar), givet att 
alla övriga bakgrundsfaktorer är lika. Betygspoängen kan variera mellan 0 och 20 i varje ämne. Justerad för 
provbetygs- och fördelningseffekter. De skattade skillnaderna för Ma 1c, 2c och 3c samt Sv 3 är ej statistiskt 
signifikanta. För övriga kurser är de skattade skillnaderna i betygssättning statistiskt signifikanta (5 procent). 
Se bilaga. 

 

Diagram 3 visar att det inte finns några nämnvärda skillnader i betygssättning i 
förhållande till de nationella proven för elever med olika socioekonomisk 
bakgrund. Resultaten för gymnasieskolan liknar i hög grad dem vi såg i årskurs 9 i 
grundskolan i samma ämnen.   
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4 Skillnader i betygssättning mellan skolor 

I detta kapitel flyttar vi fokus från elevgruppsnivå till att undersöka skillnader i 
betygssättning mellan olika skolor. Det vi analyserar är hur lärare på olika skolor 
sätter betyg i relation till de nationella proven. Utgångspunkten, som vi beskrivit i 
kapitel 1, är att på skolnivå så bör betygssättningen i relation till de nationella 
proven vara likartad för att betygssättningen ska anses vara likvärdig.  

Konkret så analyserar vi den genomsnittliga avvikelsen (nettoavvikelsen) mellan 
betygen och provbetygen per skola och undersöker sedan hur mycket skolorna 
skiljer sig åt i dessa nettoavvikelser.59 I föregående kapitel tolkades resultaten 
utifrån skillnader i betygspoäng. När skolors nettoavvikelser analyseras i de in-
ledande diagrammen i detta kapitel (diagram 4–5) tolkas resultaten istället utifrån 
andelen elever som får ett högre betyg än provbetyget. Motivet är att underlätta 
tolkningen av diagrammen. 

I kapitlets första avsnitt redovisas skillnader i skolors betygssättning i relation till 
de nationella proven totalt, det vill säga för samtliga skolor. I det andra avsnittet 
undersöks hur betygssättningen i relation till de nationella proven skiljer sig åt 
mellan kommunala och fristående skolor respektive för skolor med olika presta-
tionsnivå. I det tredje avsnittet undersöks hur mycket skillnaderna i betygssättning 
mellan kommunala och fristående skolor samt mellan skolor med olika presta-
tionsnivå kan förklara av de totala skillnaderna i betygssättning mellan skolor. 
Kapitlet avslutas med en analys av hur skolskillnaderna i betygssättning utvecklats 
åren 2014–2018.  

Skillnader i betygssättning mellan skolor totalt 

Vi börjar med att grafiskt illustrera skillnaderna i skolors betygssättning i 
förhållande till de nationella proven. Som exempel visas i diagram 4 skolornas 
nettoavvikelser i tre gymnasiekurser för vårterminen 2017. Varje tunn stapel i 
diagrammen är en skolas nettoavvikelse (staplarna är så tunna att de knappt går att 
urskilja). Positiva värden innebär att betygen sätts högre än de nationella proven. 
Till skillnad från analyserna i föregående kapitel tar vi i denna analys inte hänsyn 
till elevsammansättningen eller prestationsnivån på skolorna.  

 
 

59 En konkretisering av begreppet nettoavvikelse görs efter diagram 4.   
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Diagram 4. Skolskillnader i betygssättning i tre gymnasiekurser vårterminen 2017, 
uttryckt som nettoavvikelsen (den genomsnittliga avvikelsen mellan betyg och provbetyg) 
för varje skola.  
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Svenska 1

Diagrammen ovan visar varje enskild skolas genomsnittliga avvikelse (nettoavvikelse) mellan betyg och 
provbetyg (utifrån betygssteg) som en stapel på den vertikala axeln. Eftersom det är många skolor 
representerade i varje enskilt diagram så är det svårt att urskilja enskilda staplar. Skolorna är rangordnade 
så att skolor med högst nettoavvikelse är placerade längst till vänster och skolor med lägst nettoavvikelse 
längst till höger i diagrammen. Endast skolor med minst 15 elever i respektive ämne ingår i diagrammen och 
analyserna. Skolornas nettoavvikelser är ej justerade för provbetygs- eller fördelningseffekter.  

 

Diagram 4 visar tydligt att det finns stora skillnader i skolors betygssättning i 
förhållande till resultaten på de nationella proven. I matematik 3C, som alltså är en 
kurs på natur- och teknikprogrammen, finns en skola längst till vänster som har en 
nettoavvikelse på 98 procent, vilket kan tolkas som att 98 procent av alla elever får 
ett kursbetyg som i genomsnitt är ett betygssteg högre än vad de hade på det 
nationella kursprovet.60 Längst till höger återfinns en skola med en nettoavvikelse 
på minus 16 procent, vilket kan tolkas som att 16 procent av eleverna i genomsnitt 
fick ett betygssteg lägre betyg än på kursprovet.  

I Engelska 5 är det betydligt fler skolor med en negativ nettoavvikelse, det vill säga 
där eleverna får lägre betyg än vad kursprovet visade. Så ser mönstret ut även i 
engelska i årskurs 9.61 Ytterligheterna är en skola med plus 161 procent och en 
skola med minus 67 procent i nettoavvikelser. 

 
 

60 Detta är en hypotetisk tolkning. I verkligheten kan samma nettoavvikelse erhållas med andra 
kombinationer av elevers individuella avvikelser. Till exempel kan en skolas nettoavvikelse på 10 
procent erhållas genom att 10 procent av eleverna får ett steg högre betyg än provbetyg och övriga 
90 procent får samma betyg, eller genom att 20 procent av eleverna får ett steg högre betyg medan 
10 procent får ett steg lägre och övriga 70 procent får samma betyg som provbetyg. Varje skolas 
avvikelser mellan betyg och nationella prov finns redovisad på Skolverkets webbplats: 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik  
61 En diskussion om möjliga förklaringar till det annorlunda mönstret för engelska finns i 
Skolverket (2004) s. 77f.  

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik
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Även i Svenska 1 är mönstret det samma som i svenska i årskurs 9. Här är 
ytterligheterna en skola med en positiv nettoavvikelse på 151 procent och en skola 
med en negativ nettoavvikelse på 53 procent.  

Diagram 4 visar tydligt att det är stora skillnader i skolors betygssättning i relation 
till kursproven. Det finns skolor med betydligt högre genomsnittliga betyg än vad 
kursproven visar samtidigt som det finns skolor som sätter lägre betyg än vad 
kursproven visar.  

Som vi skrev i kapitel 2 är det viktigt att ta hänsyn till skolans prestationsnivå när 
man jämför skolors betygssättning i förhållande till de nationella proven, 
exempelvis kan nettoavvikelsen påverkas av andelen elever på skolan fått F på 
kursprovet. Därför ska vi också ge ett exempel där vi jämför betygssättningen 
mellan två skolor som har precis samma prestationsnivå på kursprovet.  

För att illustrera hur skolornas betygssättning kan skilja sig åt i förhållande till hur 
de presterar på kursprovet tar vi ett exempel utifrån kursen Matematik 1b, 
vårterminen 2016. Två skolor, A och B, med 74 respektive 38 elever, presterar 
identiska resultat på kursprovet. Skola A har 10,54 i genomsnittlig 
provbetygspoäng och skola B har 10,53 provbetygspoäng, dvs båda skolorna ligger 
i genomsnitt på betyg E på kursprovet. Dessa resultat ligger dessutom mycket nära 
det nationella genomsnittet som är 10,7 poäng. Det innebär att dessa två skolor, 
om man utgår från genomsnittlig provbetygspoäng, är rankade på plats 224 
respektive 225 av de totalt 440 gymnasieskolorna med minst 15 elever. 

 

Tabell 2. Exempel på skillnaden mellan provbetyg och kursbetyg, Matematik 1b 
vårterminen 2016.  

 Provbetyg Kursbetyg 
Rankingplacering 
provbetyg 

Rankingplacering 
kursbetyg 

Skillnad betyg-provbetyg (steg) 

     0 1 2 3 

Skola A 10,54 10,98 224/440 291/440 86% 14% 0% 0% 

Skola B 10,53 14,14 225/440 24/440 18% 53% 26% 3% 

 

Kursbetygen (för exakt samma elever) är i genomsnitt 10,98 poäng på skola A och 
14,14 poäng på skola B, en skillnad på mer än 3 betygspoäng. Det innebär att skola 
A rankas på plats 291 av de 440 skolorna när det gäller kursbetyg medan skola B är 
rankad som den 24:e bästa skolan i riket. Eleverna i skola B har i genomsnitt fått 
ett högre kursbetyg än eleverna i 201 av de 224 skolor som presterade bättre resultat 
på det nationella kursprovet jämfört med skola B. 

I skola A fick 86 procent av eleverna samma kursbetyg som provbetyg och övriga 
14 procent fick ett steg högre kursbetyg än provbetyg. I skola B däremot fick 
endast 18 procent samma kursbetyg som provbetyg medan 53 procent fick ett steg 
högre kursbetyg än provbetyg. Dessutom fick 26 procent av eleverna 2 steg högre 
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kursbetyg i förhållande till vad de presterade på provet och slutligen fick 3 procent 
(1 elev) ett kursbetyg som var 3 steg högre än elevens provbetyg. 

 

Ett samlat mått på skolskillnader 

För att få ett mer samlat mått på dessa skolskillnader redovisas i diagram 5 
spridningsmåttet standardavvikelsen i skolors nettoavvikelser mellan kursbetyg och 
kursprov, som ett genomsnitt över tre terminer (se tabell 1 för vilka terminer det 
handlar om). 

 

Diagram 5. Variation i skolors nettoavvikelser mellan kursbetyg och kursprov. 
Genomsnitt baserat på tre terminer per kurs. 
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Spridningsmåttet är standardavvikelsen i skolornas nettoavvikelse mellan betyg och provbetyg (utifrån 
betygssteg), uttryckt i procent. Standardavvikelsen kan tolkas som hur mycket skolorna i genomsnitt avviker 
från det nationella medelvärdet av nettoavvikelsen. Endast skolor med minst 15 elever i respektive ämne 
ingår i analyserna. Data är viktad efter skolstorlek och justerad för provbetygs- och fördelningseffekter. Vilka 
tre terminer som varje kurs är beräknad utifrån på framgår i tabell 1.  
 

 

Diagram 5 visar att skillnaderna i skolors betygssättning i förhållande till 
kursproven varierar något mellan kurserna men är ganska likartad mellan de tre 
olika ämnena – standardavvikelsen är runt 20 procentenheter. Och bilden är 
likartad den i årskurs 9 för matematik, svenska och engelska.62 Senare i kapitlet 
redovisas utvecklingen av skolskillnaderna (nettoavvikelserna) över tid.  

 
 

62 Skolverket (2019a) s. 25. 
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Skillnader i betygssättning mellan olika kategorier av skolor 

Förra avsnittet visade att det finns betydande skillnader mellan skolors betygs-
sättning i förhållande till de nationella proven för samtliga undersökta ämnen. I 
detta avsnitt undersöker vi skillnaden i betygssättning i relation till de nationella 
proven för två olika kategoriseringar av skolor: dels skolor med kommunal 
respektive enskild huvudman och dels mellan skolor som skiljer sig åt i 
prestationsnivå.  

På samma sätt som när det gäller skillnader mellan elevgrupperna i kapitel 2 har vi i 
analyserna tagit hänsyn till skolornas olika sammansättning när det gäller elevernas 
socioekonomiska bakgrund, migrationsbakgrund etc.  

Skillnader i betygssättning mellan fristående och kommunala skolor 

De lila staplarna i diagram 6 beskriver liksom tidigare de systematiska skillnaderna i 
betygssättning i relation till de nationella proven. Ett positivt värde innebär högre 
betyg i relation till de nationella proven för elever i fristående skolor. Skillnaden är 
uttryckt i betygspoäng (0–20). 

De ljusgrå staplarna visar faktiska skillnader i betyg (uttryckt i betygspoäng) mellan 
elever i fristående skolor och kommunala skolor efter kontroll för övriga variabler. 
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Diagram 6. Skillnader i betygssättning i förhållande till de nationella proven mellan elever 
i fristående och kommunala skolor. Samt faktiska skillnader i betyg mellan samma elever. 
För respektive kurs. Uttryckt som betygspoäng. Genomsnitt baserat på tre terminer per 
kurs. 
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Positiva värden innebär att elever i fristående skolor får högre betyg i förhållande till de nationella proven (lila 
staplar) respektive erhåller högre faktiska betyg (ljusgrå staplar), givet att alla övriga bakgrundsfaktorer är 
lika. Betygspoängen kan variera mellan 0 och 20 i varje ämne. Justerad för provbetygs- och 
fördelningseffekter. De skattade skillnaderna för Ma 1a, 1c, 2b, 3b, En 5 samt Sv 1 är ej statistiskt 
signifikanta. För övriga kurser är de skattade skillnaderna i betygssättning statistiskt signifikanta (5 procent). 
Se bilaga. 

 

Diagram 6 visar att fristående gymnasieskolor för flera kurser sätter något högre 
betyg i förhållande till provbetygen jämfört med kommunala skolor, efter kontroll 
för övriga variabler. Den högre avvikelsen är mer tydlig för de högre 
matematikkurserna. I dessa kurser är skillnaden i betygssättning i relation till 
kursproven i ungefär samma nivå som skillnaden i faktiska betyg med hänsyn till 
elevsammansättningen (grå staplar). Resultaten för gymnasieskolan liknar dem vi 
såg i årskurs 9 i grundskolan i samma ämnen.  

Skillnader i betygssättning mellan låg- och högpresterande skolor 

Den andra indelningen av skolor vi gör är utifrån skolornas olika prestationsnivåer. 
Det vi vill undersöka med denna uppdelning är om det förekommer relativ betygs-
sättning, det vill säga om lärarna sätter betyg i relation till prestationsnivån hos de 
elever de själva har. Men det finns inte registeruppgifter om vilka elever lärarna 
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undervisat så vi får nöja oss med att utgå från prestationsnivån på skolan.63 En 
fråga är om och i så fall i vilken utsträckning lärare sätter betyg i förhållande till 
prestationsnivån på skolan – är det svårare, givet att eleven fått ett visst betyg på 
nationella provet, att få ett högre betyg på en skola med högre genomsnittlig 
prestationsnivå? 

Skolans prestationsnivå mäts med den genomsnittliga provbetygspoängen (0–20) i 
respektive ämne. Liksom för socioekonomisk bakgrund, bygger måttet vi använder 
för att undersöka relativ betygssättning på en kontinuerlig variabel, skolans genom-
snittliga provbetyg i det aktuella ämnet. Detta innebär att det inte finns två givna 
grupper att jämföra. Vi använder återigen standardavvikelsen – vilket innebär att vi 
jämför betygssättningen mellan två hypotetiska elever med samma 
bakgrundsegenskaper men som går på olika skolor och där det skiljer en standard-
avvikelse i genomsnittligt provbetyg mellan skolorna.64  

De lila staplarna i diagram 7 beskriver liksom tidigare de systematiska skillnaderna i 
betygssättning i relation till de nationella kursproven. Ett positivt värde innebär 
högre betyg i relation till de nationella proven för elever som går i skolor med en 
standardavvikelse högre provbetyg. De ljusgrå staplarna är de faktiska skillnaderna 
i betyg mellan skolor som har en standardavvikelse högre provbetyg.  

Även här är skillnaderna uttryckta i betygspoäng (0-20). För båda staplarna är 
skillnaderna som tidigare efter kontroll för övriga variabler (kön, migrations-
bakgrund, socioekonomisk bakgrund och huvudman).  

 
 

63 Detta gör att effekten av betygssättning utifrån elevernas generella prestationsnivå, det vi kallar 
relativ betygssättning, sannolikt är underskattad i analysen.  
64 Jämförelsen av standardavvikelsen görs över hela skalan för nivån på provbetygen, inte bara i 
mitten av skalan. I matematik motsvarar en standardavvikelse i skolornas genomsnittliga provbetyg 
ungefär 2 betygspoäng medan det i engelska motsvarar ungefär 1,5 betygspoäng.  
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Diagram 7. Skillnader i betygssättning i förhållande till de nationella proven för elever i 
skolor som skiljer sig med en standardavvikelse i genomsnittligt provbetyg samt faktiska 
skillnader i betyg mellan samma elever. För respektive kurs. Uttryckt som betygspoäng. 
Genomsnitt baserat på tre terminer per kurs. 
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Negativa värden på de lila staplarna innebär att elever som går i skolor med en standardavvikelse högre 
provbetyg får lägre betyg i förhållande till de nationella proven. Positiva värden på de ljusgrå staplarna 
innebär att elever som går i skolor med en standardavvikelse högre provbetyg får högre faktiska betyg, givet 
att alla övriga bakgrundsfaktorer är lika. Betygspoängen kan variera mellan 0 och 20 i varje ämne. Justerad 
för provbetygs- och fördelningseffekter. Samtliga skillnader i betygssättning är statistiskt signifikanta (5 
procent). Se bilaga. 

 

Diagram 7 visar att det finns påtagliga effekter av relativ betygssättning i samtliga 
tre ämnen. På skolor som ligger på en högre genomsnittsnivå i de nationella 
proven är betygssättningen lägre i förhållande till de nationella proven (lila staplar). 
I Svenska 3 är till exempel skillnaden i betyg för en elev som går i en skola som har 
en standardavvikelse högre provresultat -0,53 betygspoäng, jämfört med en elev 
som går på en skola med en standardavvikelse lägre provresultat. Effekterna av 
relativ betygssättning varierar mellan matematikkurserna. Den relativa 
betygssättningen är lite högre i svenska än i engelska, precis som det var även i 
grundskolans årskurs 9.65  

 
 

65 Observera att nivån på betygspoängen inte ska jämföras med nivån för huvudman. Skillnaden 
mellan skolors prestationsnivå är beräknad på en standardavvikelses skillnad – inte mellan två 
distinkta kategorier, kommunal respektive fristående skola, som när det gäller huvudman.  
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I nästan alla kurser, undantaget Matematik 2b, är den relativa betygssättningen lite 
lägre i förhållande till de faktiska betygsskillnaderna (ljusgrå staplar) vilket stämmer 
med bilden i samma ämnen i årskurs 9. Vi återkommer till en samlad bild i diagram 
10. 

Hur mycket av skolskillnaderna i betygssättning kan förklaras av relativ 
betygssättning? 

I föregående avsnitt framkom att det finns betydande skillnader i hur skolorna 
sätter betyg i förhållande till resultaten på de nationella proven. Analysen visade 
också att avvikelsen mellan betyg och kursprov i genomsnitt är större för 
fristående skolor, allt annat lika. Dessutom visades att betygssättningen skiljer sig 
systematiskt mellan skolor med genomsnittligt höga och låga provresultat, det vi 
kallar relativ betygssättning. 

I detta avsnitt undersöks hur mycket av dessa totala skillnader i hur skolorna sätter 
betyg i förhållande till resultaten på de nationella proven, som kan förklaras av 
relativ betygssättning.  

I diagram 8 visas hur stor andel av de totala skillnaderna i betygssättning mellan 
skolor (som visades i diagram 4a-c och 5) som kan förklaras av relativ 
betygssättning. Det är tyvärr inte möjligt att räkna ut en exakt andel så därför 
redovisas här ett undre golv (ljuslila staplar) respektive ett övre tak (mörklila 
staplar) för andelen av de totala skillnaderna i betygssättning som kan förklaras av 
relativ betygssättning.66  

 
 

66 Analysen görs med variansdekomposition där vi utnyttjar två olika modeller, en golvmodell 
respektive en takmodell, som ger en underskattning- respektive en överskattning av andelen som 
kan förklaras av faktorerna på skolnivå. Se Skolverket (2019a) bilaga B1.3 för en mer detaljerad 
redovisning av metoden och resultaten. 
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Diagram 8. Beräknade andelar (undre golv respektive övre tak) av de totala skillnaderna i 
skolors betygssättning som kan förklaras av relativ betygssättning. Genomsnitt baserat 
på tre terminer per kurs. 
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Diagram 8 visar i vissa kurser en stor variation mellan övre tak och undre golv i 
hur mycket den relativa betygssättningen kan förklara av den totala variationen. 
Liksom vad gällde grundskolan utmärker sig engelska med att det är en låg grad av 
den totala variationen som kan förklaras med relativ betygssättning, vilket hänger 
ihop med engelska också hade en låg grad av relativ betygssättning (se diagram 6). 
I flera kurser kan den relativa betygssättningen som mest förklara uppåt 40 procent 
av den totala variationen men bilden är spretigare än grundskoleanalysen.67 Tar 
man ett medelvärde mellan kurserna i respektive ämne så kan någonstans mellan 
14–34 procent av variationen i matematik förklaras av relativ betygssättning, cirka 
2,5–3 procent i engelska och mellan 6–23 procent i svenska.68  

Hur mycket av skolskillnaderna i betygssättning kan förklaras av 
skillnaden mellan hur fristående och kommunala skolor sätter betyg? 

Liksom för årskurs 9 har vi även undersökt hur mycket av den större avvikelsen 
mellan betyg och kursbetyg för fristående skolor kan förklara av den totala 
variationen mellan skolor och resultatet blir likartat. Bara runt 0,5–1 procent av 

 
 

67 Skolverket (2019a) s. 30.  
68 Viktat för antalet elever som har betyg och kursprov för respektive kurs.  
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den totala variationen i betygssättning i dessa kurser kan förklaras av den högre 
avvikelsen mellan betyg och provbetyg i fristående gymnasieskolor.69 

Hur har skolskillnaderna i betygssättning förändrats över tid? 

För att analysera skillnaderna i betygssättning mellan skolor över tid har vi använt 
standardavvikelsen mellan skolor i olika kurser – precis som i diagram 5.70 
Mönstret är likartat i samtliga kurser mellan åren 2014–2018 och vi tar därför i 
diagram 9 och redovisar enbart kurserna i svenska som exempel.71 Det går inte att 
se att skillnaderna mellan skolors betygssättning vare sig ökar eller minskar över 
tid. Det gjorde det inte heller i grundskolans årskurs 9 där vi undersökte en längre 
tidsperiod.  

 

Diagram 9. Variation i skolors nettoavvikelse mellan betyg och provbetyg, uttryckt som 
standardavvikelse i betygspoäng, för Svenska 1 och Svenska 3, vårterminen 2014-2018. 
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69 Se excelfilen som kan hämtas där rapporten finns på Skolverkets webbplats.   
70 Det vill säga vi tar här inte hänsyn till skolornas elevsammansättning eller prestationsnivå och vi 
är inte begränsade till de tre terminer som redovisas i tabell 1. 
71 Resterande kurser finns i excelfilen. Där finns också en uppdelning på program som inte heller 
det visar på några förändringar över tid.  
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5 Sammanfattat resultat  

Till skillnad mot hur vi gjorde för årskurs 9 så kommer vi inte att sammanfatta 
resultaten för elevgrupper och skolkategorier för samtliga gymnasieelever. Istället 
redovisar vi en sammanfattning för ”samhällsvetare” och ”naturvetare” med 
motivet att eleverna på olika program läser olika kurser och får göra olika 
nationella prov. Med ”samhällsvetare” menas de elever som läst b-spåret i 
matematik (ekonomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet 
och samhällsvetenskapsprogrammet) och med ”naturvetare” de som läst c-spåret i 
matematik (naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet).  

De lila staplarna i diagram 10 representerar den totala systematiska skillnaden i 
betygssättning i relation till de nationella proven summerat för samtliga sju kurser 
som har nationella prov, separat för respektive programgrupp.72 De ljusgrå 
staplarna representerar de faktiska skillnaderna i betyg för de sju kurser som har 
nationella prov kontrollerat för relevanta bakgrundsegenskaper – precis som 
tidigare diagram. Resultaten är uttryckta i betygspoäng som här kan variera mellan 
0 och 140 poäng.73 

 
 

72 Summerat för de lila staplarna i diagram 1–3 och 7–8 men enbart för gruppen ”samhällsvetare” 
respektive ”naturvetare”. För att få en rättvisande sammanvägning för relativ betygssättning har det 
dock gjorts en särskild justering.  
73 Sju kurser med max 20 poäng ger sammanlagt max 140 poäng.  
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Diagram 10. Sammanfattande jämförelse av skillnader i betygssättning i relation till de 
nationella proven och de faktiska skillnaderna i betyg för ”samhällsvetare” respektive 
”naturvetare”. Uttryckt som betygspoäng för ett genomsnitt av kurserna i svenska, 
matematik och engelska.  Genomsnitt baserat på tre terminer per kurs. 
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Positiva värden för lila och ljusgrå staplar betyder större skillnad i betygssättning respektive faktisk skillnad i 
betyg för: kvinnor, utlandsfödda, elever med högre socioekonomisk bakgrund, elever i fristående skolor och 
elever som går i skolor med en högre prestationsnivå.  

Skillnad i betygssättning = summering av skillnaderna i betygssättningen i relation till de nationella proven för 
de tre ämnen som har kursprov. Justerad för provbetygs- och fördelningseffekter. 
Faktisk skillnad i betyg = den totala skillnaden i betygspoäng mellan kategorierna baserat på de sju kurser 
som har nationella prov (max 140 poäng), efter kontroll för bakgrundsvariabler. 
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När det gäller kön så ser vi i diagram 10 att den faktiska skillnaden i betyg i 
matematik, svenska och engelska (ljusgrå stapel) är betydande, med 6,0 respektive 
5,6 betygspoäng till kvinnornas fördel.74 Betygssättning i relation till de nationella 
proven är, som vi sett i diagram 1, till kvinnornas fördel i matematik och engelska 
men inte i svenska. Summerat blir skillnaden 1,6 respektive 1,4 betygspoäng till 
kvinnornas fördel. Även om avvikelsen mellan betyg och provbetyg är något större 
för kvinnor så förklarar den alltså bara en liten del av de faktiska betygsskillnaderna 
som finns till kvinnornas fördel. Bilden liknar den i årskurs 9 i matematik, svenska 
och engelska.  

När det gäller migrationsbakgrund så har utlandsfödda elever i genomsnitt -2,3 
respektive -2,1 betygspoäng lägre betyg än elever födda i Sverige – efter att vi 
kontrollerat för socioekonomisk bakgrund etc. Utlandsfödda gynnas något i 
betygssättningen i förhållande till de nationella proven. Vore det inte för detta 
skulle skillnaden i betyg gentemot elever födda i Sverige vara 0,4 respektive 0,6 
betygspoäng större. Sammantaget bör betygssättningen till fördel för utlandsfödda 
elever betraktas som liten. Bilden liknar den i årskurs 9 i matematik, svenska och 
engelska. 

När det gäller socioekonomisk bakgrund undersöks skillnaden i betygssättning mellan 
elever som skiljer sig med en standardavvikelse i socioekonomisk bakgrund. Den 
faktiska skillnaden i betygspoäng är 4,4 respektive 4,8 poäng. Betygssättningen i 
relation till de nationella proven är mycket marginell, totalt 0,5 respektive 0,2 
betygspoäng till fördel för elever med lägre socioekonomisk bakgrund. En rimlig 
slutsats utifrån denna analys är att det knappast går att tala om några skillnader i 
betygssättning utifrån elevers olika socioekonomiska bakgrund. Bilden liknar den i 
årskurs 9 i matematik, svenska och engelska. 

När det gäller skillnaden mellan kommunala och fristående skolor finns en tydlig effekt 
av betygssättningen i relation till de nationella proven. När vi tagit hänsyn till 
bakgrundsfaktorer (socioekonomisk-, migrationsbakgrund etc.) så finns en faktisk 
skillnad i betyg på 1,7 respektive 1,4 betygspoäng till elever i fristående skolors 
fördel. Skillnaden i betygssättning i relation till de nationella proven visar att elever 
i fristående skolor gynnas med 0,6 respektive 0,8 betygspoäng. Det innebär att om 
det inte funnits några skillnader i betygssättning så skulle ungefär hälften av det 
försteg fristående skolor har i betyg i matematik, svenska och engelska för 
samhällsvetare och naturvetare försvinna, givet en kontroll för övriga 
bakgrundsvariabler. Bilden liknar den i årskurs 9 i matematik, svenska och 
engelska.75  

 
 

74 Kontroll för bakgrundsvariabler har en liten betydelse för kön då de av naturliga skäl inte skiljer 
sig åt mer än marginellt mellan kvinnor och män.  
75 I analysen av årskurs 9 var avvikelsen mellan betyg och nationella prov ännu större för fristående 
skolor i NO- och SO-ämnen.  
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Slutligen har vi resultaten för relativ betygssättning. Vi finner här att det finns en 
betydande betygssättningseffekt som ”håller tillbaka” betygen för elever på skolor 
med högre prestationsnivå på de nationella proven. Om det inte vore för den 
relativa betygssättningen så skulle de faktiska betygsskillnaderna vara 3,5 respektive 
1,9 betygspoäng större (ungefär 60 respektive 30 procent större), det vill säga öka 
från nuvarande 5,2 till 8,8 respektive 6,5 till 8,4 betygspoängs skillnad för skolor 
som har en standardavvikelse högre provbetyg.76 Bilden liknar den i årskurs 9 i 
samma ämnen. I årskurs 9 är den relativa betygssättningen större i de flesta NO- 
och SO-ämnen.  

  

 
 

76(5,2) -(-3,5) =8,8 (samhällsvetare). (6,5) -(-1,9) =8,4 (naturvetare).  
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6 Diskussion 

Betygssättningen av elevgrupper 

När det gäller betygssättningen av olika elevgrupper är det övergripande resultatet 
att vi inte finner några större tecken på att de betygssätts på olika sätt i relation till 
de nationella proven. När det gäller elever med olika socioekonomisk bakgrund 
finner vi inga skillnader alls medan kvinnor och utlandsfödda elever i genomsnitt 
får något högre betyg i förhållande till provbetygen i flera kurser matematik och 
engelska – inte i svenska.77  

Vi har inte möjlighet att med våra data analysera vad som kan vara möjliga orsaker 
till dessa små skillnader i betygssättning till kvinnors och utlandsföddas fördel.78 
Det viktigaste resultatet är att gymnasielärarna på det stora hela lyckas betygssätta 
eleverna i matematik, svenska och engelska utan att någon elevgrupp gynnas eller 
missgynnas i betygssättningen i förhållande till de nationella proven.79  

Det är viktigt att påpeka att analysen baseras på kurserna i matematik, svenska och 
engelska och vi vet inte mycket om hur betygssättningen slår mellan elevgrupper i 
övriga ämnen och kurser.  

Betygssättningen mellan skolor  

Analyserna av betygssättningen mellan skolor visar på ett betydligt större 
likvärdighetsproblem. Skillnaden mellan skolors betygssättning i relation till de 
nationella proven är betydande. Det finns gott om skolor där en stor andel av 
eleverna får högre betyg än provbetyg och det finns samtidigt skolor där en stor 
del av eleverna får lägre betyg än provbetyg. Rapportens utgångspunkt är att 
betygssättningen i relation till de nationella proven bör vara ungefär likartad mellan 
skolor och då kan inte de skolskillnader vi ser anses uppfylla kravet på en likvärdig 
betygssättning. 

Tidigare analyser har också visat att elever som gått i grundskolor med en stor 
avvikelse mellan betyg i förhållande till de nationella proven i genomsnitt också 
klarar sig sämre i gymnasieskolan jämfört med elever som fått samma betyg men 
gått i grundskolor med mindre avvikelse mellan betyg och prov.80 Samma betyg 

 
 

77 Analyser av hur elevergrupper med samma betyg presterar i den internationella 
kunskapsmätningen TIMSS Advanced ger ett liknande resultat. Skolverket (2017c) s. 41ff. Se även 
Wiberg (2019) som dock enbart undersöker TIMSS årskurs 8.  
78 Se det inledande avsnittet Betyg och nationella prov som mått på kunskaper i kapitel 1 för en diskussion 
av vad forskning och analyser säger om vad som kan ligga bakom skillnader i betygssättning och 
provresultat mellan elevgrupper.   
79 Kvinnor med samma betyg som män från gymnasieskolan presterar bättre resultat första året på 
högskolan. Det är ett resultat som skulle kunna tala emot att kvinnor gynnas i betygssättningen i 
gymnasieskolan. Skolverket (2018a).  
80 Skolverket (2019b). 
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stod för olika kunskapsnivå utifrån skolornas avvikelse mellan betyg och prov. 
Detta är en stark indikation på att jämförelser av skillnader mellan betyg och 
provbetyg mellan skolor säger något om hur generös eller restriktiv 
betygssättningen är på dessa skolor.81 Slutsatsen är att det är rimligt att tala om 
”generös” och ”restriktiv” betygssättning utifrån skolors avvikelser mellan betyg 
och nationella prov. Det finns inget som talar för att inte samma förhållande skulle 
gälla för betygssättningen i gymnasieskolan. Vi drar därför slutsatsen att de 
skillnader på skolnivå i avvikelser mellan betyg och prov som vi ser visar på ett 
verkligt likvärdighetsproblem i betygssättningen.  

Det är samtidigt svårt att definiera en objektiv nivå för hur stora skillnaderna i 
skolors betygssättning ska vara för att man ska anse att det finns stora 
likvärdighetsproblem i betygssättningen. Därför undersöktes även skolskillnader i 
betygssättning över tid för att se om likvärdigheten blivit bättre eller sämre. 
Analysen visar att skolskillnaderna i betygssättning i relation till de nationella 
proven inte förändrats på något avgörande sätt under tidsperioden 2014–2018. Det 
finns en del som talar för att man skulle kunna förvänta sig minskade skillnader 
mellan skolor i betygssättning över tid. Man kan tänka sig att lärarna på olika 
skolor skulle vänja sig vid det nya betygssystemet och med tiden nå en mer likartad 
bedömning. Vidare så har den bristande likvärdigheten i betygssättning 
uppmärksammats många gånger före och under tidsperioden och det har 
genomförts en rad insatser. Det finns många ambitiösa lokala insatser av olika 
huvudmän och ute på olika skolor för att förbättra likvärdigheten i 
betygssättningen. På den nationella nivån har det också gjorts flera stora insatser 
som helt eller delvis syftat till en ökad likvärdighet i betygssättningen, exempelvis 
mer fortbildning av lärare när det gäller betygssättning, nya nationella 
bedömningsstöd, ökade informationsinsatser om betygssättning, offentlig 
publicering av relationer mellan betyg och nationella prov för varje skola samt 
ökad inspektion av betygssättningen.82 Om dessa insatser har haft effekt kan vi inte 
svara på – utan dessa insatser kanske vi fått ökande skillnader mellan skolors 
betygssättning.  

Liksom när det gäller årskurs 9 visar analyserna i rapporten att fristående 
gymnasieskolor i genomsnitt sätter något högre betyg i relation de nationella 
proven jämfört med kommunala gymnasieskolor. Utifrån samma logik som ovan, 
att systematiska skillnader på aggregerad nivå mellan kursbetyg och kursprovsbetyg 

 
 

81 Det är också en stark indikation på att skillnader mellan betyg och provbetyg på aggregerad 
gruppnivå generellt säger något om hur generös betygsättningen är mellan olika aggregerade 
grupper.   
82 Se t ex Skolverket (2016a) s. 22ff. Riksrevisionen (2011). Skolinspektionen (2010 och (2019), 
Skolverket (2011).https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/betyg-i-
gymnasieskolan/satta-betyg-i-gymnasieskolan  
Se t ex Skolverket (2016a) s. 111ff, SOU 2016:25, Skolverket (2016b), Gustafsson & Ericksson 
(2018) för en diskussion och förslag om nya åtgärder för en mer likvärdig betygssättning och de 
nationella provens roll.  
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indikerar skillnader i betygssättning, är bedömningen att betygssättningen är mer 
generös i fristående gymnasieskolor. Denna bedömning får också stöd av andra 
studier.83 Det finns dessutom analyser som indikerar att bedömningen av de 
nationella proven är mer generös i fristående gymnasieskolor.84 Därmed finns en 
risk att de skillnader som påvisas i denna rapports analyser kan vara en 
underskattning av den samlade skillnaden i betygssättning mellan kommunala och 
fristående skolor. 

Samtidigt finns en mycket stor variation i betygssättning mellan skolor både inom 
gruppen fristående och inom gruppen kommunala gymnasieskolor, vilket innebär 
att det finns många fristående skolor med små avvikelser samtidigt som det finns 
många kommunala skolor med stora avvikelser mellan betyg och nationella prov. 
Våra analyser visar att skillnaderna i betygssättning mellan huvudmän förklarar en 
mycket liten del (omkring 0,5–1 procent) av de totala skillnaderna i betygssättning 
mellan skolor. Betygssättningen mellan huvudmän är därmed inte det största 
problemet när det gäller likvärdig betygssättning i gymnasieskolan.  

Det tydligaste resultatet rör relativ betygssättning.85 Liksom i årskurs 9 finns en klar 
tendens att betygen sätts i relation till prestationsnivån på skolorna.86 Någonstans 
mellan 14–34 procent av den totala variationen mellan skolors betygssättning 
relativt de nationella proven i matematik förklaras av relativ betygssättning, mellan 
2,5–3 procent i engelska och mellan 6–23 procent i svenska. Den relativa 
betygssättningen håller nere de faktiska betygsskillnaderna mellan skolor. 
Betygsskillnaderna i matematik, svenska och engelska mellan hög- och 
lågpresterande skolor med samhälls- och naturvetenskaplig inriktning skulle vara 
ungefär 30–60 procent större om det inte vore för den relativa betygssättningen.  

Sammantaget visar detta på att det avgörande systemproblemet vad gäller likvärdig 
betygssättning sannolikt har att göra med att lärarna på olika skolor har problem 
att göra samstämmiga tolkningar av elevers prestationer i relation till de olika 

 
 

83 I en analys av hur det går för elever på högskolan, givet att de har samma gymnasiebetyg, visas 

att elever som gått i fristående gymnasieskolor presterar sämre första året i högskolan jämfört med 
elever från kommunala gymnasieskolor, Skolverket (2018a). Även Wikström & Wikström (2005) 
finner att fristående gymnasieskolor sätter högre betyg, utifrån en analys av hur de presterar på 
högskoleproven.  
84 Tyrefors Hinnerich & Vlachos (2017). 
85 För andra analyser om relativ betygssättning se Fredriksson & Vlachos (2011) s. 30ff. Klapp 
Lekholm (2011). Calsamiglia & Loviglio (2019).  
86 Skolverket (2019a). Det finns dessutom anledning att misstänka att den relativa betygssättningen 
är något starkare än vad vi visat här. Vi har utgått från prestationsnivån (nivån på provbetygen) på 
skolan och inte i klasserna/undervisningsgrupperna. Det är rimligt att anta att lärarna i högre grad 
sätter betyg i relation till eleverna i sina klasser/undervisningsgrupper än i relation till andra elever 
på skolan som läraren inte undervisar. En ytterligare faktor som vi inte känner till är om det 
dessutom förekommer ”relativ” bedömning (rättning) av proven utifrån en skolans prestationsnivå 
då detta inte undersökts av de forskare som analyserat rättningen.  
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betygsstegen. I inte obetydlig utsträckning anpassar lärarna betygssättningen till 
prestationsnivån hos eleverna på den egna skolan.  

Samtidigt så kan huvuddelen av skillnaderna i betygssättning mellan skolorna i 
matematik, svenska och engelska inte förklaras med relativ betygssättning utan 
måste ha andra orsaker. Det går inte att utesluta att även de resterande skillnaderna 
i betygssättning mellan skolor orsakas av svårigheter för lärarna att hitta 
samstämmiga tolkningsgrunder i betygssättningen, även om det också kan finnas 
andra tänkbara förklaringar.87   

Avslutning    

Att vi ser sådana stora skolskillnader i betygssättning och så tydliga effekter av 
relativ betygssättning har konsekvenser för skolsystemet. En konsekvens är att det 
uppstår en omotiverad skillnad så att betygen inte ger en rättvisande bild av 
elevernas kunskapsnivå i ämnen och kurser. Det uppstår en osäkerhet om vad 
betygen egentligen säger om skolors resultat och elevers verkliga kunskaper. Är en 
skolas resultat så goda som betygen visar eller är det betygssättningen som är 
generös? 

Ett särskilt problem som uppstår som en följd av resultatet om en relativ betygs-
sättning gäller analyser av resultatskillnader mellan skolor. När vi analyserar 
resultatskillnader mellan skolor så leder förekomsten av relativ betygssättning till 
en underskattning av resultatskillnaderna i de ”faktiska” kunskaperna mellan 
skolor, skolskillnaderna i kunskaper är större än vad betygen visar. Om detta 
påverkar trendanalyserna, där vi kunnat se ökande resultatskillnader 
(mellanskolvariation) mellan gymnasieskolor över tid är mer osäkert då vi inte vet 
om den relativa betygssättningen förändrats över tid.88 

En annan konsekvens är att den relativa betygssättningen skapar en osäkerhet om 
hur elevers betygsresultat påverkas av att gå i skolor med olika elevsamman-
sättning. Får eleverna lägre betyg, givet provresultaten, om de går i en skola med 
hög prestationsnivå, det vill säga har skolor med en högre prestationsnivå en 
mindre generös betygssättning? Resultaten tyder på att det förhåller sig så i 
genomsnitt – även om det förstås inte gäller alla skolor.  

Vad är då orsaken bakom de stora skolskillnaderna i betygssättning och de tydliga 
resultaten om relativ betygssättning? En central slutsats från Skolverkets tidigare 
granskningar av betygssättningen mellan skolor var att det är svårigheterna för 

 
 

87 För en diskussion om tänkbara förklaringar bakom skolskillnader i betygssättning i förhållande 
till de nationella proven, se Skolverket (2007) s. 68ff. Skolverket (2009) s. 65ff. Skolverket (2004) s. 
70ff. Det har även under senare år alltmer uppmärksammats att lärare kan sättas under tryck från 
elever, föräldrar och rektorer att sätta mer generösa betyg. Om lärare på olika skolor i olika grad ger 
efter för påtryckningar kan detta också vara en faktor som påverkar skolskillnaderna i 
betygssättning i förhållande till de nationella proven. Se t ex Lärarnas riksförbund (2011).  
88 SOU 2019:14 s. 76f. 270ff.  
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lärare att göra nationellt samstämmiga tolkningar av hur olika elevprestationer ska 
värderas och sedan betygssättas utifrån kunskapskraven (tidigare betygskriterier).89 
I en rapport från 2004, som baseras på intervjuer och enkäter med lärare, 
formuleras problemet som att många lärare kan uppleva en relativt stor trygghet i 
betygssättningen av sina egna elever men en osäkerhet över om andra lärare gör 
liknande bedömningar:  

Likvärdigheten är dock problematisk. Skolverkets kvalitetsgranskning om betyg, Stockholm stads 

skolinspektörers rapporter och andra lokala rapporter tyder på att det finns betydande brister i 

likvärdigheten. Skolverkets panelstudier visar emellertid att många lärare själva tycker att de förstår 

målen och kriterierna och att de är tydliga. Det finns ingen anledning att betvivla att de som säger 

detta menar vad de säger. Problemet är snarare att det inte är säkert att olika lärare som tycker att mål 

och kriterier är tydliga sinsemellan är eniga om tolkningen. Så länge den egna tolkningen inte 

konfronteras med alternativa tolkningar framstår den lätt som tämligen oproblematisk. 

Det samtalsbaserade system vi har, där tolkningen av mål och kriterier förutsätter ett ständigt 

pågående professionellt samtal, ställer stora krav på lärarna och skolorna, inte minst med avseende på 

den tid som måste avsättas. Ett system som alltså ska förena kraven på lokal målutformning med 

nationell likvärdighet kräver förutsättningar i form av såväl arenor som tid för ett ständigt fortlöpande 

professionellt och kollektivt tolkningsarbete.90 

I Skolverkets utvärdering av de senaste skolreformerna dras liknande slutsatser. 
Även för de nya kunskapskrav som började gälla 2011 beskrev lärarna med tiden 
en relativ stor trygghet i betygssättningen av de egna eleverna – men en osäkerhet 
om tolkningarna stämde med andra lärare på skolan och framförallt med lärare 
utanför den egna skolan: 

I fallstudien framkom att den ökade tryggheten bland annat berodde på att lärarna gjorde sina 

bedömningar av elevkunskaperna på grundval av erfarenhet av olika elever. Efter en tids bruk av de 

nya styrdokumenten, hade de sålunda samlat på sig mer erfarenhet av variationen i elevprestationer 

och hur de kunde komma till uttryck. Många lärare påpekade samtidigt att denna erfarenhet vanligen 

var begränsad till den egna skolan, och att betygssättningen därmed blev relativ de egna eleverna. De 

hade själva bildat sig en uppfattning om vad olika betyg krävde, men var inte alltid säkra på att den 

stämde med övriga Sverige.91 

 
 

89 Skolverket (2007) och (2009). Liknande slutsatser dras i Skolverket (2015a) s. 12 och Skolverket 
(2016a) s. 6f.  
90 Skolverket (2004) s. 97. 
91 Skolverket (2015a) s. 12. Se samma rapport s. 256f för enkätsvar från lärarna år 2004 och år 2014 
om möjligheten till en likvärdig betygssättning inom skolan, inom kommunen och i hela landet. Se 
samma rapports bilaga 4 för en utförlig beskrivning av intervjusvar om svårigheterna att uppnå 
samstämmiga tolkningsgrunder av kursplaner och kunskapskrav. Se även Skolverket (2016a) för 
liknande slutsatser som delvis bygger på samma underlag. I enkätundersökningen från 2004 
konstateras att svensklärarna, som har nationella prov, inte tyckte att likvärdighetsproblemen i 
betygssättningen var mindre än lärare i ämnen som inte har nationella prov, Skolverket (2005) s. 
16f.  
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Rapportens resultat om stora skolskillnader i betygssättning och relativ betygs-
sättning understryker dessa svårigheter.  

Avslutningsvis vill vi betona att rapportens resultat visar på en systemproblematik i 
betygssystemets utformning. Rapporten visar att lärarna i hög grad förmår att 
betygssätta elevernas kunskaper utan att gynna eller missgynna någon elevgrupp. 
Det är ett krav som är rimligt att ställa och det klarar lärarna väl. Det är däremot 
orimligt att ställa krav på att en lärare, utifrån kunskapskraven, ska tolka vilka 
elevprestationer som motsvarar olika betyg på ett sätt som på ett likvärdigt sätt 
stämmer överens med alla andra lärares tolkningar i alla andra skolor i hela 
landet. Betygsystemet vilar på kvalitativa bedömningar och tolkningar av de 
värdeord som finns för att särskilja de olika betygsstegen i kunskapskraven. Det är 
inte lätt att formulera kunskapskrav om vad eleverna ska kunna i de olika ämnena 
som alla lärare förstår/tolkar på ett likartat sätt.92 Men även om lärarna skulle 
uppnå en hög grad av gemensam förståelse av de kunskaper som beskrivs i 
ämnesplanerna och kunskapskraven ska de dessutom särskilja mellan nivåer i 
elevernas kunnande, för de olika betygsstegen. De olika betygsstegen särskiljs 
genom så kallade värdeord, till exempel: ”enkla” (betyg E), ”utvecklade” (betyg C) 
och ”välutvecklade” (betyg A) kunskaper inom ett område.93 Våra resultat tyder på 
att lärarna i hög grad gör denna bedömning utifrån den egna elevgruppens 
generella prestationsnivå. 

En konsekvens av rådande betygssystem blir därför att lärare sätter betyg utifrån 
olika förståelser och tolkningar. Ansvaret för den bristande likvärdigheten vid 
betygssättning som rapporten påvisar kan därför inte tillskrivas lärarkollektivet.  

Detta utesluter inte en fortsatt strävan att ge lärare förutsättningar att utveckla en 
ökad samsyn om hur kunskapskraven ska förstås och på vilka grunder betyg sätts. 
Här har lärarutbildningen ett ansvar. Lärarstudenterna behöver få grundläggande 
kunskaper i betyg och bedömning. Här har också skolans huvudmän och rektorer 
ett ansvar. Lärarna behöver ges utrymme att tillsammans med andra lärare skapa 
en samsyn om hur olika elevunderlag kan utvärderas allsidigt vid betygssättningen. 
Även Skolverket har ett ansvar. Lärarna ska från Skolverket kunna ta del av tydliga 
allmänna råd för bedömning och betygssättning94 och ett användarvänligt och 
behovsanpassat bedömningsstöd som kan stödja den enskilda läraren vid 
bedömning och betygssättning och vara ett underlag i det kollegiala lärandet.95 En 
ökad och i större utsträckning samstämmig bedömarkompetens i lärarkollektivet 
kan förhoppningsvis reducera den bristande likvärdigheten vid betygssättning, men 

 
 

92 Skolverket håller för närvarande på med en översyn av vissa ämnesplaner.  
93 För en beskrivning av kunskapskraven och värdeorden se Skolverket (2018c) s. 34f. 
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/betyg-i-gymnasieskolan/satta-betyg-i-
gymnasieskolan#h-Kunskapskraven  
94 Skolverket (2018c).  
95 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/bedomning-i-gymnasieskolan  

file:///C:/Users/sanjon/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Skolverket%20(2018c)%20s.34f
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/betyg-i-gymnasieskolan/satta-betyg-i-gymnasieskolan#h-Kunskapskraven
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/betyg-i-gymnasieskolan/satta-betyg-i-gymnasieskolan#h-Kunskapskraven
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/bedomning-i-gymnasieskolan
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kan knappast rå på de generella och systematiska skillnaderna i betygssättning 
mellan skolor som rapporten visar.  

För att nå en markant ökad likvärdighet i betygssättningen krävs mer 
grundläggande systemförändringar i betygssystemet, exempelvis att de nationella 
proven på något vis styr betygssättningen på skolnivå. Som framhölls även när det 
gäller rapporten angående årskurs 996 behöver sådana systemförändringar utredas 
noggrant och vägas mot tänkbara negativa effekter som förändringarna kan få. En 
särskild fråga att studera närmare i en sådan utredning är vad som bör gälla för 
betygssättningen i övriga ämnen och kurser i gymnasieskolan som i nuläget inte 
omfattas av nationella prov. 

  

 
 

96 Skolverket (2019a).  
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Bilaga 

Osäkerhet i skattningarna av systematiska avvikelser i betygssättning 

Osäkerheten i skattningarna av betygssättningseffekter består av 2 komponenter: 

1. Osäkerhet i samband med skattning av de så kallade bruttoeffekterna, vilka 
härrör från en regression på faktiska data.  Denna osäkerhet är beräknad med hjälp 
av mplus och tar på ett korrekt sätt hänsyn till datastrukturen (t.ex. klustereffekter). 

2. Osäkerhet i samband med skattning av fördelningseffekter. Denna osäkerhet 
skattas genom att utnyttja variationen i datasimuleringarna (10 oberoende 
simuleringar). Denna osäkerhet är beräknad utifrån varje provbetyg och ett 
medelvärde måste därför beräknas. I denna medelvärdesskattning har vi inte 
lyckats fånga in eventuell samvariation och det finns därmed risk för att 
osäkerheten är underskattad. Denna komponent är dock betydligt mindre än den 
första komponenten och bedömningen är att eventuell underskattning knappast 
kan ha en avgörande inverkan på den totala osäkerheten. 

Den totala osäkerheten fås genom att summera de två komponenterna enligt: 

Approximativt standardfel = rot[(se1)^2 + (se2)^2], där (se1) respektive (se2) är 
standardfelet för komponent 1 respektive komponent 2.   

I tabell B1.1–5 redovisas approximativa standardfel för de betygssättningseffekter 
som redovisats i respektive diagram 1–3 samt 6–7. 
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Tabell B1.1–5 Systematiska skillnader i betygssättning i förhållande till de nationella proven med 
approximativa standardfel samt test för statistisk signifikans. * 

 

Kvinna/man  

Diagram 1    

  
Betygssättnings-
effekt Osäkerhet   totalt Signifikans totalt 

ENG5 0,38 0,016 0,34 

ENG6 0,68 0,021 0,64 

MAT1a 0,37 0,056 0,27 

MAT1b 0,27 0,023 0,23 

MAT1c 0,09 0,020 0,05 

MAT2b 0,31 0,039 0,23 

MAT2c 0,19 0,031 0,13 

MAT3b 0,02 0,059 -0,09 

MAT3c 0,13 0,033 0,07 

SVE1 -0,06 0,017 0,03 

SVE3 -0,04 0,026 -0,01 

 

Utlandsfödd/född i Sverige 

Diagram 2   

  
Betygssättnings-
effekt Osäkerhet   totalt Signifikans totalt 

ENG5 0,08 0,027 0,03 

ENG6 0,18 0,031 0,12 

MAT1a 0,33 0,095 0,14 

MAT1b 0,18 0,056 0,06 

MAT1c 0,12 0,033 0,06 

MAT2b -0,06 0,079 -0,09 

MAT2c 0,13 0,072 -0,01 

MAT3b -0,05 0,125 -0,19 

MAT3c -0,03 0,048 -0,06 

SVE1 0,00 0,039 -0,07 

SVE3 0,10 0,055 -0,01 

 

Socioekonomisk bakgrund 

Diagram 3   

  
Betygssättnings-
effekt Osäkerhet   totalt Signifikans totalt 

ENG5 -0,03 0,007 0,01 

ENG6 -0,06 0,008 0,04 

MAT1a -0,07 0,019 0,03 

MAT1b -0,08 0,011 0,06 
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Socioekonomisk bakgrund 

Diagram 3   

  
Betygssättnings-
effekt Osäkerhet   totalt Signifikans totalt 

MAT1c -0,01 0,009 0,00 

MAT2b -0,10 0,021 0,06 

MAT2c 0,01 0,019 -0,03 

MAT3b -0,15 0,030 0,09 

MAT3c -0,02 0,018 -0,02 

SVE1 -0,04 0,010 0,02 

SVE3 -0,01 0,013 -0,01 

 

Fristående/kommunal skola 

Diagram 6   

  
Betygssättnings-
effekt Osäkerhet   totalt Signifikans totalt 

ENG5 0,01 0,029 -0,05 

ENG6 0,11 0,035 0,04 

MAT1a 0,08 0,078 -0,07 

MAT1b 0,12 0,054 0,01 

MAT1c 0,07 0,042 -0,02 

MAT2b -0,07 0,105 -0,14 

MAT2c 0,23 0,086 0,06 

MAT3b 0,25 0,133 -0,02 

MAT3c 0,28 0,081 0,12 

SVE1 0,04 0,032 -0,02 

SVE3 0,11 0,041 0,03 

 

 

Skolans prestationsnivå 

Diagram 7   

  
Betygssättnings-
effekt Osäkerhet   totalt Signifikans totalt 

ENG5 -0,25 0,011 0,23 

ENG6 -0,29 0,015 0,26 

MAT1a -0,64 0,033 0,57 

MAT1b -0,49 0,027 0,44 

MAT1c -0,12 0,022 0,08 

MAT2b -1,48 0,046 1,38 

MAT2c -0,48 0,050 0,38 

MAT3b -1,16 0,063 1,04 

MAT3c -0,42 0,044 0,33 

SVE1 -0,41 0,016 0,38 
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Skolans prestationsnivå 

Diagram 7   

  
Betygssättnings-
effekt Osäkerhet   totalt Signifikans totalt 

SVE3 -0,53 0,022 0,48 

*Grönfärgade fält (värde>0) indikerar statistiskt signifikanta effekter på 5% nivå 
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