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Förord
Av olika skäl efterfrågas kvantitativa värden på hur väl skolorna lyckas med sitt
uppdrag att bidra till sina elevers kunskapsprogression. I den här rapporten
använder vi avancerade statistiska metoder för att beräkna och utvärdera
egenskaperna på sådana värden. Det har vi kunnat göra tack vare värdefulla
synpunkter från bland andra Anders Auer, Daniel Gustafsson, Anders Lundahl,
Jonas Sandqvist och Helena Svensson på Skolverket. Ett särskilt tack till George
Leckie, University of Bristol, för insiktsfulla kommentarer på den metodologiska
delen.
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Sammanfattning
Syftet med den här rapporten är att utvärdera så kallade value added-modeller som
används för att kvantitativt beskriva hur enskilda skolenheter bidrar till sina elevers
kunskapsprogression. De svenska termerna för sådana modeller är
mervärdesmodeller eller förädlingsmodeller, men vi skriver VA-modeller och talar
om VA-värden i rapporten.
Tanken bakom VA-modeller är att få fram mått på hur mycket eleverna har lärt sig
på skolan. Det görs genom att jämföra ett ingångsvärde på elevernas kunskaper vid
tidpunkten de börjar på en skolenhet med ett utgångsvärde vid tidpunkten de
slutar på skolenheten. Skillnaden mellan elevernas faktiska utgångsvärde och
förväntade utgångsvärde när hänsyn tas till deras ingångsvärde är skolenhetens
mervärde eller förädlingsvärde, dvs. skolenhetens bidrag till sina elevers
kunskapsprogression.
Denna typ av mått kan användas för olika syften. I den svenska debatten har value
added under senare år bland annat setts som ett underlag för att elever och
föräldrar ska kunna välja skola. Skolverkets bedömning är att VA-värden – rätt
använda – kan vara en av flera metoder för att analysera skolväsendet. Det är dock
mycket tveksamt om man ska använda VA-värden som underlag för skolval. Man
kan inte med någon större tillförlitlighet skilja olika skolor från varandra och VAvärden kan variera kraftigt mellan olika år. Det skulle därmed vara mycket svårt för
elever och föräldrar att utifrån dessa VA-värden bedöma enskilda skolors kvalitet.
Modellen för att beräkna VA-värden
I våra analyser använder vi elevernas betyg som ingångs- och utgångsvärden.
Eftersom vi har valt att studera högstadiet använder vi elevernas betyg från årskurs
6 som ingångsvärde och elevernas meritvärde från årskurs 9 som utgångsvärde. Vi
vet dock att elevers progression samvarierar med en rad förhållanden som inte har
med kvaliteten i undervisningen att göra och som skolorna inte kan påverka direkt.
Till exempel vet vi att elever med högutbildade föräldrar i genomsnitt har högre
progression än elever med lågutbildade föräldrar och att flickor i genomsnitt har
högre progression än pojkar. I modellen vi använder för att beräkna
skolenheternas VA-värden tar vi därför hänsyn till sådana faktorer.
Modellen ger, mycket kort och något förenklat, ett värde som visar vad skolans
genomsnittliga meritvärde i årskurs 9 är, i förhållande till vad det kan förväntas
vara, statistiskt sett, utifrån vad elever som liknar skolans elever har för
meritvärden sett till samtliga skolor. VA-värdet är alltså ett värde som mäts i antal
meritpoäng. Det är ett positivt värde för en skolenhet som når högre meritvärde i
årskurs 9 än vad som kan förväntas och ett negativt värde om den når lägre
meritvärde.
Vid tolkningen av VA-värdena är det viktigt att vara införstådd med att en skolas
VA-värde enbart anger hur väl skolan presterar jämfört med samtliga skolor. VAvärdet är ett relativt mått på skolans kvalitet, inte ett absolut mått. Det innebär att
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även om samtliga skolor har låg kvalitet kan en del skolor få höga VA-värden, om
de presterar bättre än övriga.
VA-värden har beräknats för två elevkullar, de elever som slutade grundskolan
läsåren 2015/16 och 2016/17.
Stor osäkerhet i value added-värdena
Våra analyser visar att VA-värdena blir skakiga på grund av att det ofta är få elever
inom varje skolenhet. Den stora osäkerheten medför att en stor andel skolenheter
har VA-värden som inte skiljer sig signifikant från den genomsnittliga skolenheten.
Det går alltså i de flesta fallen inte att med säkerhet skilja en skolas VA-värde från
en annans och säga vilken skola som bidrar mer till elevernas kunskapsprogression.
Om man tar hänsyn till VA-värdena för två årskullar blir det något tydligare
resultat, dvs. något fler skolor skiljer sig signifikant från den genomsnittliga
skolenheten. Fortfarande innebär modellen dock stor osäkerhet.
Vid skolval inför högstadiet vill elever och föräldrar som ska välja skolenhet veta
de aktuella skolenheternas möjliga VA-värden då eleven slutar grundskolan, alltså
vilket VA-värde som skolan har för eleverna som slutar om tre år eller mer. Att
försöka prognosticera värdet framåt i tiden innebär ytterligare osäkerhet och det
blir ännu svårare att skilja skolor från varandra.
Stora förändringar av value added-värdena över tid
Våra analyser visar även att VA-värdena för en specifik skola kan variera kraftigt
från ett år till ett annat. För drygt 40 procent av skolenheterna är förändringarna i
VA-värdena mellan de två åren signifikanta. Det framgår också att skolenheternas
placering i rankningen kan förändras kraftigt från ett år till ett annat, vilket också
tyder på osäkerheter i modellen.
Value added-värdet ger annan information än meritvärdet
Ofta används elevernas genomsnittliga meritvärde på en skola som ett mått på hur
skolan presterar. Vi har därför i en del av analysen jämfört skolornas
genomsnittliga meritvärden med skolornas VA-värden. Våra analyser visar bland
annat att korrelationen mellan skolornas meritvärden och VA-värden är ganska
svagt. Det innebär att det är en stor andel skolor som får helt olika rankning
beroende på om de bedöms baserat på VA-värdet eller på meritvärdet.
Faktorer på andra nivåer påverkar
En mycket stor del av variationen i resultat mellan elever, med hänsyn till elevernas
familjebakgrund och betyg i årskurs 6, består av variation mellan elever inom
skolenheter och endast en mindre del är variation mellan skolenheter. Variationen i
elevers resultat kan alltså till en relativt liten del förklaras av faktorer på skolnivå. I
övrigt är det faktorer på annan nivå, framför allt egenskaper hos eleven men även
på huvudmannanivå som påverkar.
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1. Inledning
1.1 Vad menas med value added-modeller?
Ofta används någon form av rena elevresultat, t.ex. betyg eller nationella prov,
som ett mått på hur bra skolorna presterar. Emellertid finns ett starkt samband
mellan ingångsvärdet på de kunskaper eleverna har med sig innan de börjar på en
skola och utgångsvärdet när de lämnar skolan. I figur 1 visas sambandet mellan
skolornas meritvärden i årskurs 9 (baserade på elevernas utgångsvärde) och betyg i
årskurs 6 (baserade på elevernas ingångsvärde). Korrelationen mellan de två
måtten är stark, 0,77, vilket innebär att en stor del av skolornas meritvärden i
årskurs 9 förklaras av betygen i årskurs 6. Eftersom en högstadieskola i princip inte
kan påverka elevens betyg i årskurs 6, är skolans genomsnittliga meritvärde i
årskurs 9 dåligt som mått på hur bra skolan är på att bidra till elevernas
kunskapsprogression under högstadiet.
Figur 1. Sambandet mellan skolornas meritvärden i årskurs 9 och betyg i årskurs 6 för
läsåret 2015/16.

Ett bättre mått på högstadieskolans bidrag till elevernas kunskapsprogression får
man om man via en statistisk modell beräknar ett meritvärde i årskurs 9 som tar
hänsyn till att elevsammansättningen med avseende på elevernas betyg i årskurs 6
varierar mellan skolor, dvs. ett VA-mått. Figur 2 visar sambandet mellan skolornas
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VA-värden1 och betyg i årskurs 6. Korrelationen mellan de två måtten är i stort
sett noll vilket betyder att skolans VA-värde är helt oberoende av betyget i årskurs
6. VA-värdet är alltså ett betydligt rättvisare mått på högstadieskolans bidrag till
sina elevers progression än det ursprungliga ojusterade meritvärdet.
Figur 2. Sambandet mellan skolornas VA-värden och betyg i årskurs 6 för läsåret 2015/16.

Även om ingångsvärdet nästan alltid är den viktigaste förklarande faktorn till
utgångsvärdet så visar forskning att olika elevegenskaper som kön och föräldrarnas
utbildningsnivå också är viktiga förklaringsfaktorer.2 Flera internationella studier
visar t. ex. att flickor i genomsnitt har en högre progression än pojkar under
skolgången, att elever från familjer med högre socioekonomisk bakgrund i
genomsnitt har en högre progression än elever från familjer med lägre
socioekonomisk bakgrund och att elever med utländsk bakgrund i genomsnitt har
en högre progression än övriga elever.3 Den statistiska modell som används för att
bestämma ett mått på skolornas kvalitet måste därför kontrollera för sådana
elevegenskaper för att bli mer rättvisande. I annat fall kan det vara
elevsammansättningen och inte skolkvaliteten som ger ett visst värde. I den

VA-värdet beräknas som differensen mellan elevens faktiska meritvärde och elevens förväntade
meritvärde givet att eleven har ett visst betyg i årskurs 6.
2 Se t. ex. Reynolds m. fl. (2014) och Teddlie och Reynolds (2000).
3 Se t. ex. Leckie och Goldstein (2018).
1
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statistiska modellen bör man därför också kontrollera för elevegenskaper som
konstituerar elevgrupper med olika progression under skolgången så att det
beräknade värdet blir rättvisande för varje skolas kvalitet.
1.2 Syftet med denna rapport
Denna rapport handlar om att utvärdera statistiska modeller som används för att
kvantitativt beskriva hur väl varje enskild skola lyckas med sitt uppdrag att bidra till
sina elevers kunskapsprogression. Med den enskilda skolans bidrag till sina elevers
kunskapsprogression menar vi sådana faktorer som direkt kan associeras till skolan
och dess undervisning. Vi vill med andra ord bestämma och utvärdera en modell
som tar hänsyn till att elevernas förutsättningar är olika för olika skolor.
Ett vanligt sätt att försöka beskriva hur olika skolor bidrar till sina elevers
kunskapsprogression är att relatera utfallet i form av betyg eller prov i förhållande
till elevernas förutsättningar. Ett sådant exempel är Skolverkets så kallade SALSAmodell. Sådana modeller bygger på att elevernas bakgrundsförutsättningar har ett
samband med skolresultaten. Det finns dock problem med tillförlitligheten i hur
sådana mått mäter kvaliteten på skolorna.
Istället har förhoppningarna att mäta skolkvalitet ställts till så kallade mervärdeseller förädlingsmodeller. Den engelska termen är value added models. I rapporten
använder vi förkortningen VA-modeller. VA-modellen, som kortfattat beskrivs i
avsnitt 1.1, bygger på att man mäter ett ingångsvärde på kunskaper för eleverna
som börjar en skola vid en tidpunkt (i denna rapport betygsmedelvärdet i årskurs
6) och sedan jämför detta med ett utgångsvärde för eleverna på skolan (i denna
rapport meritvärdet i årskurs 9).4 Hur en skolas elevers meritvärden i årskurs 9 ser
ut i relation till dessa elevers betygsgenomsnitt i årskurs 6 är skolans
förädlingsvärde eller VA-värde (som är den term som fortsättningsvis kommer att
användas i rapporten) . Ju bättre relativ utveckling eleverna har desto bättre kan
man anta att skolkvaliteten är på en skola – även om vi inte vet varför
skolkvaliteten är bättre.
Det finns emellertid ett antal potentiella problem även med en VA-modell som
man måste beakta. I denna rapport skattar vi en VA-modell som används för att
predicera skolornas VA-värden. Därefter undersöker vi omfattningen och prövar
olika lösningar för dessa problem. De två grundläggande frågeställningar som vi
undersöker är följande:
1. Hur stor är osäkerheten i skolenheternas predicerade VA-värden? Kan vi
reducera den osäkerheten genom att slå ihop data och beräkna VA-värdet för
en enskild skola som genomsnittet av flera kohorters VA-värden? Osäkerheten
i de predicerade VA-värdena kvantifieras genom att beräkna hur många skolors
VA-värden som skiljer sig signifikant från den genomsnittliga skolans VAvärde.

Meritvärde används när elever söker till gymnasieskolan och räknas alltså bara fram från
slutbetygen i årskurs 9.
4
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Om vi ska använda VA-värden för information till föräldrar inför skolval
behöver vi även veta med vilken säkerhet det säger något om skolkvalitet i
framtiden. Det finns ingen garanti för att en skola presterar bra i framtiden
bara för att den gjorde det för ett antal år sedan. Gör vi sådana förutsägelser
ökar osäkerheterna ytterligare. Detta undersöker vi också närmare i rapporten.
2. Betygen har så kallade tak- och golveffekter. Det betyder att betygen inte fullt
ut fångar in kunskapsnivåerna hos elever vars prestationer slår i taket (har A i
betyg) eller golvet (F i betyg). Tar man inte hänsyn till detta kan både ingångsoch utgångsvärdena bli missvisande för eleverna på en skola. Effekterna av tak
och golv i betygen på VA-värdena undersöks på olika vis och vi prövar sätt att
kontrollera för detta.
1.3 Kritik mot användningen av value added för utbildningssystemet
Det finns också några generella problem med att använda VA-värdena som bör
nämnas innan vi beskriver data och modellen.
I de flesta av de studier där VA är ett mått på skolenheternas bidrag för att höja
elevernas kunskapsnivåer, framgår att variationen mellan skolenheter utgör mellan
1 procent till 14 procent av den totala variationen i kunskapsresultat. De största
möjligheterna till kvalitetsförbättring ser man alltså inte på just skolenhetsnivå.5
I tidigare studier har forskare dessutom konstaterat ett antal risker och oönskade
konsekvenser av att använda value added för att bedöma utbildningssystem.
Beroende på hur man utformar och använder VA-värdena kan de innebära att
skolor bedöms på felaktiga grunder och att skolor anpassar sin bedömning och
betygssättning för att få fördelaktigare värden. Det kan också bli problematiskt om
för stor vikt tillmäts en skolenhets prestation utifrån ett enskilt mått som är
beräknat med så komplexa statistiska modeller, att nästan ingen av aktörerna inom
skolsystemet – lärare, elever, rektorer, föräldrar, politiker och beslutsfattare –
förstår hur man korrekt ska tolka det.
1.4 Skolverkets tidigare arbete med VA-modeller
Uppgiften att utvärdera VA som ett mått på skolors kvalitet är inte ny för
Skolverket. Det nuvarande arbetet med VA har sitt ursprung i det
regeringsuppdrag om skol- och resultatinformation som regeringen beslutade
2012.6 Skolverket har sedan regeringsuppdraget gjort ett antal uppföljningar i
arbetet med VA. I den senaste uppföljningen från 2015 beräknades VA-värden för
gymnasieskolan. Skolverket avrådde då från användningen av ett VA-mått.
Eftersom betyg har införts i årskurs 6, beräknas VA-värdena i denna rapport för
högstadiet.

5
6

American Statistical Association (2014).
Utbildningsdepartementet. Dnr U2012/4307/S.
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1.5 Rapportens disposition
Kapitel 2 beskriver de data och den modell vi använder för att predicera VAvärdena. I kapitel 3 presenteras resultaten av analyserna när syftet med VA är att
predicera VA-värden för senaste kohorten. I kapitel 4 presenteras resultaten när
syftet med VA är att predicera VA-värden för framtida kohorter, det vill säga
prognostiserade VA-värden. Rapporten avslutas med Skolverkets bedömning av
VA-värdenas användbarhet.

2. Data och modellen för att beräkna value added
En bred definition av VA-modeller är en klass av statistiska modeller som skattar
skolornas bidrag till elevernas kunskapsutveckling på grundval av elevernas
kunskapsresultat mätta vid åtminstone två tidpunkter. Skillnaden vid det andra
mättillfället mellan elevens faktiskt observerade resultat och det enligt den
statistiska modellen förväntade resultatet är den aktuella skolans bidrag till den
enskilde elevens kunskapsutveckling.
2.1 Den hierarkiska populationsstrukturen
Skolan består inte bara av en population, utan av flera. Till exempel har vi en
elevpopulation, en lärarpopulation, en rektorspopulation, en population av
skolenheter, en population av klasser, en population av elevkohorter osv.
Uppbyggnaden av skolans populationer är av naturliga skäl nästan alltid hierarkisk.
Det innebär till exempel att en population av elever grupperas inom en population
av klasser som i sin tur grupperas inom en population av skolenheter.
Hierarkiska populationer kan generellt sett beskrivas som populationer som
organiseras på flera nivåer i en trädliknande struktur. Figur 3 ger ett exempel på en
enkel illustration av tre populationer hierarkiskt strukturerade på tre nivåer. På nivå
1 har vi en population av tio elever, på nivå 2 grupperas de tio eleverna inom en
population bestående av två elevkohorter och på nivå 3 grupperas de tio eleverna
från båda kohorterna inom en population bestående av två skolenheter.
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Figur 3. Den hierarkiska populationsstrukturen.

Av den hierarkiska strukturen följer att elever från samma skolenhet i många
avseenden är mer lika än elever från olika skolenheter. Det betyder att det finns ett,
i statistisk mening, beroende mellan elever inom skolenheter så att om vi
exempelvis vet en eller flera elevers meritvärden på en skolenhet, så har vi en viss
information om övriga elevers meritvärden på samma skolenhet. Hur mycket
information vi har om övriga elever beror på hur starkt beroendet är.
Den första gången på ett antal år som elever i årskurs 6 fick betyg var läsåret
2012/13. De första två elevkohorter som har betygsdata från både årskurs 6 och
årskurs 9 är alltså avgångsklasserna från årskurs 9 läsåren 2015/16 och 2016/17.
Den ursprungliga elevpopulationen består av samtliga elever som slutade
grundskolan något av de två åren. De är 213 265 elever fördelade på de två
kohorterna och 1 690 skolenheter. Ett antal elever och skolenheter exkluderas
dock vid beräkningen av VA-värden.
De elever som exkluderas är elever som inte har gått i svensk skola både årskurs 6
och årskurs 9, elever som saknar meritvärde och elever från svenska utlandsskolor.
De skolenheter som exkluderas är de med färre än fem elever som slutar årskurs
9.7 Detta görs framför allt för att små skolenheter genererar lite information och
därför får mycket osäkra skattade VA-värden, men också för att många små
skolenheter kan få oproportionerligt stor påverkan på skattningar av
modellparametrar som i sin tur påverkar övriga skolenheters VA-värden.

Gränsen skulle kunna sättas vid sex, tio eller tjugo elever, men då exkluderas betydligt fler
skolenheter från analysen.
7
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Dessutom riskerar VA-värdena för skolenheter som bara har en eller två lärare att
bli ett kvalitetsmått på läraren istället för på skolan.
Exkluderingarna reducerar antalet elever och skolenheter så att vår rapport har
följande tre hierarkiskt grupperade populationer:
1. en elevpopulation bestående av 187 107 elever,
2. en kohortpopulation bestående av två elevkohorter, och
3. en population av skolenheter bestående av 1682 skolenheter.
För enkelhetens skull analyserar vi kohorterna var för sig i de flesta analyserna. Det
innebär att kohortnivån försvinner, så att vi enbart har populationer på två nivåer
– elever på nivå 1 och skolenheter på nivå 2.
2.2 Kontroll- och utfallsvariabler: betyg i årskurs 6 och 9
Ofta används regressionsanalys för att beräkna VA-värden, eftersom man i
regressionsmodeller kan ta hänsyn till elevernas tidigare kunskapsnivå,
familjebakgrund och andra relevanta elevegenskaper som man vet påverkar
elevernas nuvarande kunskapsnivå. För att beräkna VA-värdet för en skolenhet
behöver vi beräkna förändringen i kunskapsnivå för de elever som VA-värdet baseras
på. Därför behövs ett kvantitativt värde på elevernas kunskapsnivå vid tidpunkten
när de börjar på skolenheten (ingångsvärde) och ett kvantitativt värde på deras
kunskapsnivå vid tidpunkten när de slutar på skolenheten (utgångsvärde). Enligt
praxis vid regressionsanalyser, kallar vi i regressionsmodellen ingångsvärdet för
kontrollvariabel och utgångsvärdet för utfallsvariabel. Regressionsanalys och VAmodellen förklaras närmare i avsnitt 2.5.
Vilka kontroll- och utfallsvariabler kan användas i en VA-modell för att mäta
kunskapsutveckling?
OECD har ställt upp fyra relevanta frågor att ta ställning till då man ska utforma
de instrument vilka ska utgöra grunden för VA och dess kvantifiering av
kunskapsutveckling.8 De fyra frågorna är:
1.
2.
3.
4.

Fångar testen alla kurs-/läroplanens mål?
Genomför alla elever testen under jämförbara villkor?
Är provresultaten tillräckligt precisa?
Är provresultaten fria från olämplig påverkan?

De möjligheter som finns i Sverige, givet de uppgifter som finns tillgängliga för en
majoritet av eleverna, är att använda antingen betyg eller resultat på nationella prov.
Betyg sätts numera i ämnen i grundskolan fr.o.m. årskurs 6 och i kurser i
gymnasieskolan. Uppgifter om de betyg som sätts på våren i årskurs 6, slutbetyg
från grundskolan (dvs. betyg från våren i årskurs 9) samt samtliga avgångselevers
kursbetyg i gymnasieskolan samlas in för den officiella statistiken.

8

OECD (2008).
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OECD utgår i sina frågor från att det är kunskapstest som utgör grunden för en
VA-modell, ett antagande som så gott som all forskning utgår ifrån. Fördelarna
med kunskapstest, i form av till exempel nationella prov, är att de främst borde
uppfylla villkoren under punkterna 2 och 4. Nackdelen med nationella prov är att
de inte är så omfattande att de uppfyller villkoret under punkt 1.
Utifrån punkt 1 framstår betygen som det mest fördelaktiga utfallsmåttet eftersom
betygen uppfyller det villkoret så gott som helt. I vilken utsträckning de nationella
proven uppfyller punkt 1 eller inte varierar däremot beroende på vilket ämne samt
om det är åk 6 eller åk 9 som åsyftas. Framförallt saknas det nationella prov i flera
ämnen och då främst i åk 6 där eleverna endast genomför nationella prov i
svenska, engelska och matematik. De nationella proven som resultatmått har
således problem med att ge en heltäckande bild av en skolas prestationer. För vårt
syfte saknas därmed den innehållsvaliditet punkt 1 speglar.
Vidare är det en stor risk att villkoren under punkterna 2 och 4 inte uppfylls av
betygen, om till exempel betygssättningen mellan skolenheter inte är likvärdig,
vilket Skolverket tydligt visat i en nyligen publicerad rapport.9 Här är bedömningen
att de nationella proven i högre utsträckning än betygen uppfyller villkor 2 och 4
även om det finns en viss risk att inte heller dessa uppfyller villkoren helt.10
Eftersom VA-modeller är statistiska modeller som fokuserar på den del av
variationen som inte kan förklaras av de ingående förklarande variablerna är det
särskilt viktigt att de kunskapsmått som används har hög reliabilitet. Punkt 3 och
antagandet om precision är därför av särskilt intresse för vårt arbete.
Enkelt uttryckt kan man säga att vi har hög reliabilitet om ett enskilt test ger
samma resultat om vi upprepar det flera gånger. Enskilda test är dock alltid
behäftade med osäkerhet pga. mätfel där graden av bristande reliabilitet varierar
mellan olika ämnen och olika provformat. Har vi inte en tillräckligt hög reliabilitet
får vi problem med validiteten. Det vill säga, vi mäter då inte det vi avser mäta.11
Dessutom medför låg reliabilitet att de slumpmässiga variationerna pga. mätfelen
får en förhållandevis stor inverkan på resultatet från det enskilda testet (frånvaro
av slump är viktigt då vi i en modell ska skatta skolors VA-värden med hjälp av
för- och eftermätningar). Om mätfelen är stora riskerar vi att underskatta
sambandens storlek i regressionsmodellen vilket kan leda till att enskilda skolors
VA-värden blir felaktigt låga eller höga.12
Betyg antas däremot vara mer tillförlitliga i termer av frånvaro från slump då betyg
inte är beroende av en viss prestation vid ett enstaka eller ett par tillfällen. Den
bedömning som ligger till grund för en elevs betyg är istället baserad på ett bredare
underlag (flera prov, inlämningsuppgifter, lektioner m.m.). Lärare antas under
dessa år ha tillskansat sig tillräckligt med information för att kunna sätta ett

Skolverket (2019).
Skolinspektionen (2013).
11 Kane (2013).
12 Encyclopedia of Survey Research Methods (2008).
9

10

Skolverket
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tillförlitligt betyg. Slumpen antas alltså inte ha lika stor inverkan på enskilda elevers
betyg.
Vidare är meritvärde att betrakta som ett aggregerat betyg alternativt som en
kompositvariabel bestående av betyg från alla grundskolans ämnen. Som sådant är
meritvärde en mer tillförlitlig indikator för kunskap jämfört med varje enskilt
ämnesbetyg. Effekten av en eventuell bristande reliabilitet i ett enskilt ämne blir
därför mindre då vi använder oss av betyg från flera ämnen samtidigt.
Ovanstående resonemang kan även sägas gälla de nationella proven. Den bristande
reliabilitet som ett enskilt nationellt prov kan uppvisa och som varierar mellan
olika ämnen och provformat, där mer fixa svarsformat som flervalsfrågor uppvisar
en klart högre reliabilitet än öppna svarsformat som till exempel essäfrågor13, blir
inte lika påtaglig då resultaten för de nationella proven aggregeras upp till skolnivå.
Då syftet med VA-värdet är att göra skattningar på skolnivå får slumpen inte
samma inverkan på resultaten då vi studerar skolor jämfört med om analysen hade
gjorts på elevnivå.
Utifrån ovanstående diskussion väljer vi att använda meritvärde som mått på
kunskap i vårt arbete, till både för- och eftermätning. Vi gör detta med vetskapen
om att främst betygen via betygssättningen är behäftade med vissa problem
rörande punkt 2 och 4. Men då betygen har högre reliabilitet, samt även
innehållsvaliditet, väljer vi i detta arbete att använda dessa då VA-modellens fokus
är på den del av modellen som är oförklarad variation. Detta är dock inte ett
självklart val utan det kan vara värt att i framtida utvärderingar av VA även testa
med de nationella provresultaten som kunskapsmått. Det ska dock påpekas att
detta val inte på något avgörande sätt påverkar rapportens huvudresultat.14
2.3 Operationalisering av kontrollvariabeln
I denna rapport beräknas VA-värden för högstadiet, årskurs 7–9. Därför behövs
betygsdata för både årskurs 6 och årskurs 9 som kontrollvariabel respektive
utfallsvariabel.
För att beräkna VA-värdet för högstadiet används ett sammanfattande mått för
respektive elevs betyg i årskurs 6 som kontrollvariabel. Något sammanfattande
mått för betygen från årskurs 6 finns inte i statistiken, utan det skapades för denna
rapport som ett medelvärde av betygen. Betygen i respektive ämne
transformerades till poäng enligt samma system som i årskurs 9: F = 0,0, E = 10,0,
D = 12,5, C = 15,0, B = 17,5 och A = 20,0. Kontrollvariabeln antar därmed
värden i intervallet 0 till 20.

Standards for Educational and Psychological testing (2014)
Detta vet vi eftersom vi gjort vissa enklare kontrollkörningar med provresultaten som
utfallsvariabel. Notera också att Långtidsutredningen använder de nationella provresultaten som
kunskapsmått med hänvisning till att de har mindre systematiska fel än betygen, även om de har
något lägre reliabilitet, se SOU (2019:40).
13
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På grund av stort elevbortfall exkluderades betygen i ämnena modersmål,
teckenspråk, hemkunskap och teknik. Cirka två tredjedelar av eleverna får betyg i
biologi, fysik, kemi, geografi, historia, religion och samhällskunskap som enskilda
ämnen medan den resterande tredjedelen av eleverna får betyg i ämnena i två
block: NO och SO.15 Det innebär att två tredjedelar av eleverna har sju betyg för
dessa ämnen medan en tredjedel av eleverna har två betyg. För de elever som har
fått sju betyg kommer därför NO- och SO-delen väga tyngre vid beräkning av
genomsnittet än för de elever som enbart fått betyg i två block. Detta hanteras
genom två indikatorer i modellen, en för NO och en för SO.16
Utfallsvariabeln är meritvärdet, summan av elevens slutbetyg från grundskolan,
vilket fungerar som ett sammanfattande mått för betygen i årskurs 9.
Utfallsvariabeln antar värden i intervallet 0 till 320.17

2.4 Bakgrundsvariabler
VA-värden beräknade från en modell med enbart ett ingångs- och ett utgångsvärde
riskerar att få systematiska fel eftersom betygen och provresultaten samvarierar
med en rad yttre förhållanden som inte har med kvaliteten i undervisningen att
göra. Till exempel vet vi att elever med högutbildade föräldrar i genomsnitt har
högre progression än elever med lågutbildade föräldrar och att flickor i genomsnitt
har högre progression än pojkar. I en VA-modell bör man därför kontrollera för
elevegenskaper som konstituerar elevgrupper med olika progression under
skolgången för att VA-värdena inte ska bli vilseledande.18
Vår strävan har varit att i regressionsmodellen kontrollera för de
bakgrundsvariabler som:
▪
▪
▪
▪

är tillgängliga från register,
skolan inte kan påverka utfallet på,
förklarar variationen i progression på elevnivå, men inte förklarar den variation
i progression som skolan bidrar med, och
ger VA-värden där kombinationen av systematiska fel och osäkerhet blir så
liten som möjligt.

Den andra punkten innebär att vi inte vill inkludera elevvariabler aggregerade till
skolnivå (t. ex. kamrateffekter) eller rena skolvariabler, eftersom det finns en risk

Det är endast tillåtet i årskurs 6, varför motsvarande problem inte uppstår för slutbetygen i
grundskolan.
16 Indikatorn för NO-blocket visade sig korrelera starkt med indikatorn för SO-blocket, och
tillförde därför inte VA-värdena någon ny information, givet att indikatorn för SO-blocket redan
ingick i modellen. I avsnitt 2.4, där bakgrundsvariablerna beskrivs, ingår därför inte indikatorn för
NO-blocket.
17 Här används meritvärdet baserat på 16 ämnen.
18 Leckie och Goldstein (2018), Reynolds med flera (2014) och Teddlie och Reynolds (2000).
15

Skolverket

Rapport
Dokumentdatum: 2019-10-02
Dnr: 5.1.3- 2019:1517
15 (72)

att de förklarar en del av variationen i elevernas progression som skolan bidrar
med och som därmed borde ingå i VA-värdet.
Med utgångspunkt från dessa kriterier kontrolleras för följande
bakgrundsvariabler:
Allmänt om elevens bakgrund
▪
▪
▪

kön (kodad 1 för pojkar och 0 för flickor),
föräldrarnas genomsnittliga utbildningsnivå19,
skillnaden i månader till ålderssnittet inom kohorten20,

Elevens migrationsbakgrund
▪
▪
▪
▪

▪

om eleven är nyinvandrad inom fyra år (kodad 1 om eleven är nyinvandrad
inom fyra år sedan mättillfället i årskurs 6, 0 annars),
elevens ålder då eleven invandrade första gången21,
om eleven är nyinvandrad före eller efter ordinarie skolstart (kodad 1 om
eleven är född utomlands och invandrat22 vid eller efter skolstart, 0 annars),
elevens migrationsbakgrund 1, dvs. om eleven räknas som född i Sverige med
utländsk bakgrund (kodad 1 om eleven är född i Sverige och någon av
kombinationerna båda föräldrarna födda utomlands/ena förälderns
födelseland är okänt och den andra föräldern är född utomlands, 0 annars),
elevens migrationsbakgrund 2, dvs. om eleven räknas som utlandsfödd (kodad
1 om eleven är född utomlands och någon av kombinationerna båda
föräldrarna födda utomlands/ena förälderns födelseland är okänt och den
andra föräldern är född utomlands, 0 annars),

Variabeln föräldrarnas genomsnittliga utbildningsnivå är genomsnittet av föräldrarnas utbildningsnivå
enligt SCB:s utbildningskodning. Variabeln antar värdena 1, 1,5, 2,0, …, 7, där 1 motsvarar att
elevens båda föräldrar har en grundutbildning kortare än 9 år och 7 motsvarar att elevens båda
föräldrar har en forskarutbildning. En enhets förändring i variabeln motsvarar en ökning av båda
föräldrarnas utbildningsnivå med i snitt ett steg.
20 Variabeln skillnaden i månader till ålderssnittet inom kohorten antar värden i intervallet -40 och 48, där 40 motsvarar den yngsta eleven i kohorten 2015/16 och 48 motsvarar den äldsta eleven i kohorten
2016/17. 95 procent av eleverna ligger i intervallet -6 och 6. En enhets förändring i variabeln
motsvarar en åldersskillnad på en månad.
21 Variabeln elevens ålder då eleven invandrade första gången anges i månader och antar värden i intervallet
0 och 171, där 0 motsvarar elever födda i Sverige eller elever som invandrat samma månad som de
föddes och 171 motsvarar en elev som invandrade vid en ålder av 14 år och 3 månader. En enhets
förändring i variabeln motsvarar en månads skillnad mellan födelsemånad och invandringsmånad.
22 I det är fallet är definitionen av invandrat samma som tidpunkten för folkbokföring.
19
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Skolfaktorer från årskurs 6
▪
▪

antal ämnen eleven har betyg i från årskurs 6 (variabeln antar värden i
intervallet 1 till 14)23, och
en indikator som antar värdet 0 om eleven fick betyg i geografi, historia,
religion och samhällskunskap som enskilda ämnen och 1 om eleven fick betyg i
blocket SO-ämnen, för att ta hänsyn till att en del elever får betyg i de enskilda
ämnena inom SO och en del elever får blockbetyg.

I modellen kontrollerar vi inte för om eleven byter skolenhet under högstadiet.
Forskning på bland annat det engelska skolsystemet visar att det finns ett negativt
samband mellan elevers förflyttning mellan skolor och elevers resultat.24
Tabell 1 visar den deskriptiva statistiken för de två kohorterna. Av tabellen framgår
att det inte är någon större skillnad i elevsammansättningen mellan elevkohorterna.

23
24

Eftersom en del ämnen inte ingår i analysen, se avsnitt 2.2.
Se till exempel Leckie (2009) och IFAU (2019).
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Tabell 1. Deskriptiva data redovisat för varje kohort.

Variabel

Resultat
2015/16

2016/17

Antal skolor

1538

1569

Antal elever

92355

94550

Genomsnittligt betyg, åk 6 (poäng)

13,2

13,1

Andel pojkar (procent)

51,4

51,4

Föräldrarnas genomsnittliga utbildningsnivå
(enligt SUN-koden)

4,1

4,2

Andel elever som nyinvandrat inom fyra år
(mättillfälle åk 6) (procent)

2,6

3,0

Genomsnittliga skillnaden mellan tidpunkten
eleven föddes och tidpunkten eleven
invandrade första gången (i månader)

8,7

9,1

Andel elever födda utomlands och invandrat vid
eller efter skolstart (procent)

5,0

5,2

10,1

10,2

Andel elever födda utomlands med minst en
förälder född utomlands eller okänd (procent)

9,1

9,6

Genomsnittligt antal ämnen elever har betyg i,
åk 6

13,9

13,9

Andelen elever som läser SO-ämnena i ett block
(procent)

33,1

24,7

224,9

224,8

Andel elever födda i Sverige med båda
föräldrarna födda utomlands eller okända
(procent)

Meritvärde (poäng)

2.5 Value added-modellen
Som nämns i avsnitt 2.2 används ofta regressionsanalys för att beräkna VA-värden,
eftersom man i regressionsmodeller kan ta hänsyn till elevernas tidigare
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kunskapsnivå, familjebakgrund och andra relevanta elevegenskaper som man vet
påverkar elevernas nuvarande kunskapsnivå.25
Eftersom data har en hierarkisk struktur med samband på flera nivåer, är det ett
argument för att den bästa ansatsen är regressionsanalys utförd på flera nivåer
inom samma analys. Den vanligaste modellen för en sådan analys är den
hierarkiska linjära modellen. Det är också den modellen vi använder för att
beräkna skolenheternas VA-värden. I det här kapitlet beskriver vi den enklare
varianten med varierande intercept. I avsnitt B1 i bilagan ges en övergripande
beskrivning av den mer generella hierarkiska linjära modellen som också tillåter
varierande lutningskoefficienter.26
Den linjära regressionsmodellen

Regressionsanalys innebär att man med en matematisk modell vill beskriva hur
utfallsvariabeln Y beror av en eller flera bakgrundsvariabler, xk.27 Eftersom vi i vår
analys använder ingångsvärdet och ytterligare tio bakgrundsvariabler i modellen,
antar k värdena 1, …, 11 och xk värdena x1, x2, …, x11.28 Yi anger elev i:s meritvärde
i årskurs 9, det vill säga elev i:s utgångsvärde.
Om data inte har den hierarkiska strukturen och vi enbart är intresserade av att
beskriva sambandet mellan utfallsvariabeln och bakgrundsvariablerna på elevnivå,
får vi en multipel linjär regressionsmodell:
Yi = b0 + b1x1i + b2x2i + … + b11x11i + Ri

(1)

där
▪
▪
▪
▪
▪

Yi är meritvärdet i årskurs 9 för elev i.
b0 är interceptet, som anger det förväntade meritvärdet i årskurs 9 för en elev
som har värdet 0 på samtliga bakgrundsvariabler.
x1i, x2i, …, x11i är värdena på bakgrundsvariablerna för elev i.
b1, b2, …, b11 är lutningskoefficienterna för de elva bakgrundsvariablerna, där
till exempel b1 anger den genomsnittliga förändringen i y då x1 ökar med värdet
1, konstanthållet värdena för övriga bakgrundsvariabler.
Ri är en felterm som beskriver den slumpmässiga avvikelsen i yi för elev i, det
vill säga den avvikelse som inte den deterministiska delen av modellen, b0 +
b1x1i + b2x2i + … + b11x11i, fångar upp.

För tidiga exempel på VA-modeller, se Aitkin och Longford (1986), Goldstein med flera (1993)
och Raudenbush och Bryk (1986).
26 För en introduktion till hierarkiska modeller, se till exempel Goldstein (2011) eller Snijders och
Bosker (2012).
27 Abstrakta variabler eller slumpvariabler betecknas med stora bokstäver, såsom X och Y. Utfall av
slumpvariabler och andra fixa värden betecknas med små bokstäver, såsom x och y. Ett undantag
är intercepten och lutningskoefficienterna som för enkelhetens skull betecknas med små bokstäver
oavsett om de betraktas som fixa värden eller slumpvariabler.
28 Se avsnitt 2.2 för en beskrivning av ingångs- och utgångsvärdet och avsnitt 2.3 för en beskrivning
av bakgrundsvariablerna.
25
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Att använda en sådan modell till våra hierarkiska data, där eleverna är klustrade
inom skolenheter, innebär att vi antar att alla skolenhetseffekter fullt ut förklaras
av elevvariablerna x1, x2, …, x11. Med andra ord, för två elever, där värdena på
deras bakgrundsvariabler är givna, är deras meritvärden oberoende av om de går
på samma skolenhet eller olika skolenheter. Enligt modell (1) påverkar alltså inte
skolan elevens meritvärde.
Value added-modell med varierande intercept

En mer realistisk modell är att låta intercepten variera mellan skolenheter. Genom
att indexera skolenheter med j, ges modellen av:
Yij = b0j + b1x1ij + b2x2ij + … + b11x11ij + Rij

(2)

där
▪
▪
▪
▪
▪

Yij är meritvärdet i årskurs 9 för elev i på skolenhet j.
b0j är interceptet för skolenhet j.
x1ij, x2ij, …, x11ij är värdena på bakgrundsvariablerna för elev i på skola j.
b1, b2, …, b11 är lutningskoefficienterna för de elva bakgrundsvariablerna, där
till exempel b1 anger den genomsnittliga förändringen i y då x1 ökar med värdet
1, då man konstanthåller värdena för övriga bakgrundsvariabler.
Rij är en felterm som beskriver den slumpmässiga avvikelsen i yij för elev i som
går på skolenhet j, det vill säga den avvikelse som inte den deterministiska
delen av modellen, b0j + b1x1ij + b2x2ij + … + b11x11ij, fångar upp.

Eftersom intercepten varierar mellan skolenheter kan man dela in interceptet för
skolenhet j i det genomsnittliga interceptet, a00, och skolenhet j:s avvikelse till det
genomsnittliga interceptet, U0j, på följande sätt:
b0j = a00 + U0j
där U0j är en felterm på skolenhetsnivå som beskriver skolenhet j:s slumpmässiga
avvikelse till det genomsnittliga interceptet. Inom VA-kontexter blir U0j ett mått på
hur mycket skolenhet j bidrar till elevernas meritvärde i förhållande till vad
eleverna på skolenhet j förväntas prestera utifrån landets samtliga elever, det vill
säga skolenhet j:s VA-värde. Genomsnittet för samtliga skolenheters VA-värden
blir definitionsmässigt noll.
Modell (2) kan då skrivas som:
Yij = a00 + b1x1ij + b2x2ij + … + b11x11ij + U0j + Rij

(2a)

och brukar kallas flernivåmodell eller hierarkisk linjär modell.
I den fixa delen av modellen, inkluderas dessutom genomsnittligt betyg i årskurs 6
som ett kubiskt polynom.29 Det är nödvändigt för att på ett adekvat sätt beskriva
det icke-linjära sambandet mellan meritvärdet i årskurs 9 och betyg i årskurs 6, i

Om den första variabeln x1ij är genomsnittligt betyg i årskurs 6, adderas kombinationen c1x1ij2 +
c2x1ij3 till modellen.
29
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synnerhet i ytterligheterna där vi eventuellt har tak- och golveffekter. Det är dock
inte säkert att inkluderande av ett kubiskt polynom fångar upp hela tak- och
golveffekterna, däremot kan det ha en dämpande effekt (se vidare avsnitt 3.7).
Detta leder till att den modell som vi använder i rapporten kan skrivas som:
Yij = a00 + b1x1ij + c1x1ij2 + c2x1ij3 + b2x2ij + …+ b11x11ij + U0j + Rij (3)
I figur 4, som grafiskt avbildar modellen30, framgår bland annat att R12 är den del
av meritvärdet för elev 1 som går på skolenhet 2, som inte kan förklaras av
modellen, utan av andra okända faktorer utanför skolenhetens kontroll, till
exempel ärftliga anlag. Termen U02 är avvikelsen mellan skolenhet 2:s intercept och
det genomsnittliga interceptet. Det är skolenhet 2:s bidrag till det genomsnittliga
meritvärdet på skolenhet 2, det vill säga skolenhet 2:s VA-värde. Tolkningen av
VA-värdet är att om eleverna på en skola i genomsnitt presterar exakt på den nivå
som kan förväntas enligt modellen, varken sämre eller bättre, blir VA-värdet 0.
Om däremot en skolas elever har en hög resultatutveckling relativt andra elever med
liknande tidigare resultat och liknande värden på bakgrundsvariablerna, då har
skolan ett högt VA-värde. T. ex. ett VA-värde på 20 för en skolenhet innebär att
eleverna på den skolenheten i genomsnitt uppnår 20 poäng högre i meritvärde än
vad som förväntas enligt modellen.
Notera att enligt modellen jämförs det faktiska resultatet för en skola med
genomsnittet av samtliga skolor där hänsyn tas till elevernas ingångsvärden och
värden på bakgrundsvariablerna. Det innebär att även om samtliga skolor har låg
kvalitet kan en del skolor få höga VA-värden, eftersom de ändå presterar bättre
relativt övriga skolor. VA-värdena är alltså ett relativt mått på hur skolorna
presterar och säger inte något om vad den aktuella skolan bidrar med i
kunskapsprogression i absoluta tal. Till exempel är det troligt att elever från skolor
med negativa VA-värden ändå faktiskt har lärt sig något sedan årskurs 6, men de
har i genomsnitt lärt sig mindre än elever från skolor med positiva VA-värden.

För att kunna göra en tvådimensionell grafisk illustration av modellen låter vi de elva
bakgrundsvariablerna och det kubiska polynomet representeras av en variabel X.
30
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Figur 4. Parallella regressionslinjer enligt modell (3). Punkten y12 anges av dess felterm
R12.

Regressionsmodellen enligt ekvation (3) tillåter enbart intercepten att variera. Ett
VA-mått beräknat från en sådan modell innebär att de skillnader i VA-värdena
som finns mellan skolenheter bara är skillnader i genomsnittligt meritvärde efter
att vi tagit hänsyn till bakgrundsvariablerna, inga andra skillnader. Den
modellegenskapen illustreras i figur 4 av att regressionslinjerna för skolenheterna 1
och 2 är parallella. Det vill säga regressionslinjerna har samma lutning för samtliga
skolenheter.
Ett mer realistiskt scenario är att inte bara tillåta skillnaderna i meritvärden att
variera mellan skolenheter, utan även sambanden mellan meritvärdet och elevernas
bakgrundsvariabler.31 Man måste då tillämpa en mer generell hierarkisk linjär
modell som även tillåter lutningskoefficienterna som tillhör bakgrundsvariablerna i
modellen att variera. Man kan då beräkna VA-värden för hur bra skolenheter är på
att utjämna eventuella skillnader i meritvärden t. ex. mellan elever med lägre betyg
och högre betyg från årskurs 6, mellan flickor och pojkar, och mellan elever med

31

Se till exempel Nuttall med flera (1989).
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svensk och utländsk bakgrund. För en övergripande beskrivning av den generella
hierarkiska linjära modellen, se avsnitt B1 i bilagan.32
Med elva bakgrundsvariabler i en modell som tillåter att både interceptet och
lutningskoefficienterna varierar får man upp till tolv VA-värden på en skolenhets
bidrag till elevernas resultatutveckling: ett för interceptet och elva som var och en
anger hur pass bra skolenheten är på sitt kompensatoriska uppdrag för varje
elevgrupp som de tolv bakgrundsvariablerna representerar. En sådan komplex
modell skulle fånga upp flera dimensioner av en skolenhets bidrag till elevernas
resultatutveckling. Även om man bör överväga sådana modeller, kan det bli
problematiskt om för stor vikt tillmäts en skolenhets prestation utifrån mått som
är beräknat från så komplexa statistiska modeller, att nästan ingen av aktörerna
inom skolsystemet - lärare, elever, rektorer, föräldrar, politiker och beslutsfattare –
förstår hur man korrekt ska tolka dem.
Slumpmässiga intercept

I analysen i den här rapporten använder vi den enklare modellen enligt ekvation (3)
där vi enbart tillåter intercepten att variera mellan skolenheter. Dock är det inte
bara så att vi tillåter intercepten att variera, utan vi betraktar dem också som
slumpmässiga, en så kallad random intercept-modell.33 Det innebär att VA-värdena
betraktas som slumpmässiga34 oavsett om man har ett urval av skolenheter och ett
urval elever eller hela populationen av skolenheter och hela populationen av elever.
I den här rapporten ingår i analysen hela populationer av elever och skolenheter
under två skolår. Dock vill vi kunna generalisera resultaten över tid och rum, så att
de även gäller kommande kohorter med andra elevpopulationer. Resultaten
behäftas därför med en viss osäkerhet som kommer av att den observerade
populationen betraktas som ett utfall av i teorin många populationer som
genereras av en underliggande superpopulation.35 Det observerade resultatet är
alltså bara ett av många möjliga resultat där alla styrs av samma underliggande
”mekanism” från superpopulationen. Osäkerheten som kommer av att vi betraktar
populationen som en av flera möjliga kvantifieras med standardfel och
konfidensintervall.
Value added-modellens parametrar

Random intercept-modellen enligt ekvation (3) definieras av två uppsättningar
statistiska parametrar:
1. Fixa effekter.

För en mer utförlig beskrivning av hierarkiska linjära modeller, se t. ex. Goldstein (2011) eller
Snijders och Bosker (2012).
33 En modell som även tillåter att lutningskoefficienterna varierar slumpmässigt kallas en random
coefficient-modell.
34 Att modellen implicerar att VA-värdena betraktas som slumpmässiga betyder inte att en
skolenhet tilldelas ett VA-värde slumpmässigt.
35 För en definition och utförligare beskrivning av begreppet superpopulation, se t. ex. Hartley och
Sielken (1975).
32
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2. Varianskomponenter för feltermerna.
De fixa effekterna är parametrar som inte varierar mellan skolenheter. I random
intercept-modellen är effekterna av bakgrundsvariablerna på meritvärdena, det vill
säga lutningskoefficienterna, fixa: till exempel antar vi att effekten36 av föräldrarnas
utbildningsnivå är samma för alla skolenheter. De fixa effekterna förklarar delvis
vad en elev får för meritvärde i årskurs 9, men som framgår av modell (3) förklarar
de inte allt.
Den del som för respektive elev inte förklaras av de fixa effekterna utgörs av
feltermerna på elevnivå, Rij, och feltermerna på skolenhetsnivå, U0j. I random
intercept-modellen finns det därför två varianskomponenter37:
1. Variansen för Rij som brukar kallas inomskol-mellanelevvariansen och som här
betecknas σ2. För enkelhetens skull kallar vi denna varians fortsättningsvis
inomskolvarians.
2. Variansen för U0j som brukar kallas mellanskolvariansen och som här
betecknas τ2.
Modellantagandena för att resultaten i kapitel 3 ska gälla är att alla feltermer antas
vara ömsesidigt oberoende med medelvärdet noll givet värdena på
bakgrundsvariablerna. Dessutom antas feltermerna på elevnivå, Rij, vara
normalfördelade med konstant varians σ2 över alla skolenheter och feltermerna på
skolenhetsnivå, U0j, antas vara normalfördelade med varians τ2.
Beräkning av value added-värden

De slumpmässiga feltermerna på skolenhetsnivå, U0j (det vill säga VA-värdena), är
inte parametrar i statistisk bemärkelse, utan latenta (det vill säga icke observerbara)
variabler. Eftersom VA-värdena inte är statistiska parametrar, skattas de inte som
en integrerad del när modellparameterna skattas. I avsnitt B2 i bilagan ges en
kortfattad beskrivning av hur VA-värdena skattas.

2.6 Kausala slutsatser
I teorin är den enklaste lösningen för att kunna dra kausala slutsatser
randomisering. I en skolkontext innebär randomisering att t.ex. elever, lärare och
rektorer slumpmässigt tilldelas skolenheter för att randomisera bort ”störande”
faktorer som påverkar betygen och som skolan inte kan kontrollera. I praktiken är
det ofta av flera anledningar varken möjligt eller önskvärt med randomiserade
upplägg, så även här. En vanlig lösning blir då en regressionsmodell enligt t.ex.
ekvation (3) där vi kontrollerar för alla ”störande” bakgrundsvariabler som skolan

När vi pratar om effekter av exempelvis föräldrarnas utbildningsnivå på elevernas resultat
handlar det inte om orsakssamband. Empirin kan inte besvara om det ena leder till det andra, bara
att det finns ett samband.
37 Varianskomponenter för feltermerna är den slumpmässiga delen av modellen.
36
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inte kan påverka och som samvarierar med elevernas meritvärden i årskurs 9.38
Emellertid är det så att hur sinnrika vi än är, är det lätt hänt att vi missar några av
de ”störande” bakgrundsvariablerna. Om inte de bakgrundsvariabler som ingår i
modellen fångar upp de mekanismer som ligger bakom sambanden mellan de
missade bakgrundsvariablerna och meritvärdet, kommer de beräknade VA-värdena
få systematiska fel. Hur stora dessa systematiska fel är kan vi dock aldrig veta.
Dessutom innebär icke-randomiseringen att även om de bakgrundsvariabler vi
inkluderar i modellen skulle fånga upp alla mekanismer bakom sambanden mellan
faktorer som skolan inte kan påverka och meritvärdet i årskurs 9, kan vi ändå
aldrig vara helt säkra på att det är just de bakgrundsvariablerna som är de
bakomliggande orsakerna till sambanden. Exempel på potentiella bakomliggande
faktorer som vi inte explicit kontrollerar för i modellen är latenta variabler som
likvärdig betygsättning, elevernas motivation till lärande och föräldrastöd. Det är
därför viktigt att poängtera att de jämförelser vi gör av elevernas progression
mellan olika skolor i avsnitt 3.3, 3.4 och kapitel 4, enbart gäller om t.ex.
betygsättningen för skolorna är likvärdig mellan de skolor som jämförs eller
åtminstone att, om betygsättningen inte är likvärdig, modellen inkluderar
bakgrundsvariabler som korrigerar för det.
I avsnitt 3.1 jämförs progressionen mellan olika elevgrupper. Av samma anledning
som när vi jämför progressionen mellan skolor är det också viktigt att ha i åtanke
att jämförelserna av progressionen mellan olika elevgrupper, enbart gäller om t.ex.
betygsättningen är likvärdig mellan de grupper som jämförelserna görs eller
åtminstone att, om betygsättningen inte är likvärdig, modellen inkluderar
bakgrundsvariabler som korrigerar för det.
Ytterligare en fallgrop, känd som Lords paradox i statistisk litteratur, är när man
utifrån icke-randomiserade studier vill dra kausala slutsatser om skillnader i
progression mellan olika grupper.39
Betyget i årskurs 6, som ingår i modellen, är precis som meritvärdet i årskurs 9 en
resultatvariabel som ska spegla elevernas kunskaper. Samma mekanismer som styr
utfallet av meritvärdet i årskurs 9, och som skolan inte kan påverka, förväntar man
sig därför också ska styra betyget i årskurs 6. Ett realistiskt antagande är därför att
de potentiella bakomliggande faktorer som vi inte explicit kontrollerar för i
modellen fångas upp av betyget i årskurs 6. Vi har t.ex. inget mått på elevers
studiemotivation men om studiemotivation har ett samband med skolresultat så
bör betyget i årskurs 6 ha fångat upp det. Oavsett om antagandet är uppfyllt eller
inte måste resultat från icke-randomiserade studier alltid tolkas med försiktighet.
Det innebär också att när vi skriver om effekter och samband handlar det därför
aldrig om kausala effekter eller kausala samband, enbart om statistiska.

Se avsnitt 2.3 för en beskrivning av de ”störande” bakgrundsvariabler som kontrolleras för i
regressionsmodellen.
39 Holland och Rubin (1983).
38
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Dels riskerar VA-modellen att drabbas av några kända statistiska artefakter då vi
vill studera progression med hjälp av en förmätning.

2.7 Frågeställningar
I Skolverkets tidigare analyser av VA-modeller har vi identifierat en del
begränsningar i data som regressionsmodellen inte enkelt kan korrigera för. Med
den utgångspunkten har följande frågeställningar formulerats:
1. Hur stor är variationen mellan skolenheter med avseende på betygsdata i
årskurs 9? Det vill säga hur mycket utrymme finns det för att kunna skilja
skolenheterna åt med avseende på betygen? Se avsnitt 3.3.
2. Hur tillförlitliga är VA-värdena? Kan en skolenhet som framstår som ineffektiv
ett år, förefalla effektiv följande år? Se avsnitt 3.4.
3. Hur påverkas standardfelen om VA-värdena beräknas som ett genomsnitt av
två kohorters data? Se avsnitt 3.5.
4. Med standardfelen för VA-värdena kan man beräkna intervallskattningar och
göra signifikanstest. Hur många av skolenheternas VA-värden skiljer sig
signifikant från genomsnittet? Se avsnitt 3.4, 3.5 och kapitel 4.
5. Hur stora är skillnaderna mellan rena betygsdata – det vill säga då man inte tar
hänsyn till kontextuella variabler eller tidigare resultat – och VA-värdena? Se
avsnitt 3.6.
6. Vad finns det för tak- och golveffekter i data? Skolenheter med höga
ingångsvärden, det vill säga med en stor andel elever som har höga betyg i
årskurs 6, kommer att få svårt att höja resultaten i årskurs 9 – en så kallad
takeffekt. På motsvarande sätt får man en golveffekt av att skolor med låga
ingångsvärden, det vill säga med en stor andel elever som har låga betyg i
årskurs 6, kommer att få svårt att sänka resultaten i årskurs 9. Hur påverkar
dessa effekter VA-värdena? Kan modellen hantera dessa effekter? Se avsnitt
3.7.

3. Predicerade value added-värden för den
senaste kohorten
Resultaten är uppdelade i kapitel 3 och kapitel 4 efter vad syftet är med VA. I
kapitel 3 redovisas resultaten då VA-värden beräknas för den senaste kohorten.
VA kan då vara underlag för skolutvecklingsfrämjande åtgärder eller för att
utvärdera skolans ansvar. Målgruppen är då skolpolitiker, rektorer, lärare och andra
skolutvecklande aktörer.
I kapitel 4 redovisas resultaten då syftet är att bistå elever och föräldrar med
information inför ett stundande skolval. De senaste observerade VA-värdena är då
inaktuella eftersom de baseras på en elevkohort som började skolan flera år
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tidigare. Det handlar i stället om att försöka förutsäga kommande VA-värden, de
värden som kommer att gälla om tre år, när elever som ska börja i årskurs 7 slutar
årskurs 9.
Upplägget i kapitel 3 är att i avsnitt 3.1 redovisas de skattade fixa effekterna, det
vill säga de skattade lutningskoefficienterna för de olika bakgrundsvariablerna.
Därefter, i avsnitt 3.2, redovisas de skattade varianserna för feltermerna på
elevnivå, Rij, och för feltermerna på skolenhetsnivå, U0j, det vill säga den skattade
inomskolvariansen och den skattade mellanskolvariansen. I avsnitt 3.3 och 3.4
redovisas de predicerade VA-värdena på enskilda kohorter och som genomsnitt av
flera kohorter. I avsnitt 3.5 jämförs VA-värdena med meritvärdena från årskurs 9.
Slutligen, i avsnitt 3.6, analyseras hur stora tak- och golveffekterna är.

3.1 Skattade fixa effekter av bakgrundsvariablerna
Huvudsyftet med denna studie är att skatta och utvärdera VA-modeller och utifrån
en vald modell predicera VA-värden för enskilda skolenheter, inte att utvärdera
effekter av bakgrundsvariablerna. Men eftersom VA-värdena påverkas av hur stora
effekterna av bakgrundsvariablerna och kontrollvariabeln är på meritvärdet, finns
en viss relevans att ta del av storleken och riktningen på dessa effekter.
I tabell 2 redovisas de 13 skattade fixa effekterna av bakgrundsvariablerna på
meritvärdet, det vill säga lutningskoefficienterna b1, …, b11 plus de två
koefficienterna för det kubiska polynomet, för respektive kohort från modell (3).
Resultaten för varianskomponenterna och VA-värdena återkommer vi till i avsnitt
3.2 respektive 3.3 och 3.4.
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Tabell 2. Skattade fixa effekter för modell (3) redovisat för varje kohort.40

Variabel

Fix effekt
(lutningskoefficient)

Skattning (Standardfel)

2015/16

2016/17

Genomsnittligt betyg, åk 6

b1

16,72 (0,10)

16,99 (0,10)

Genomsnittligt betyg, åk 6 (i kvadrat)

c1

-0,05 (0,02)

-0,05 (0,02)

Genomsnittligt betyg, åk 6 (i kubik)

c2

-0,05 (0,002)

-0,05 (0,002)

Kön

b2

-4,50 (0,32)

-2,90 (0,34)

Ålder inom kohorten

b3

-0,31 (0,03)

-0,34 (0,03)

Föräldrarnas utbildningsnivå

b4

5,46 (0,14)

5,34 (0,15)

Nyinvandrat inom fyra år (mättillfälle årskurs 6)
Skillnaden mellan tidpunkten eleven föddes
och tidpunkten eleven invandrade första
gången (i månader)

b5

17,78 (1,69)

20,29 (1,79)

b6

0,08 (0,01)

0,13 (0,01)

Invandrat vid eller efter skolstart
Elever födda i Sverige med båda föräldrarna
födda utomlands eller okända
Elever födda utomlands med minst en förälder
född utomlands eller okänd

b7

3,59 (1,31)

3,24 (1,37)

b8

9,81 (0,58)

9,57 (0,61)

b9

6,90 (0,88)

3,13 (0,93)

Antal ämnen elever har betyg i, åk 6

b10

-1,40 (0,60)

--------

Läser SO-ämnena i ett block

b11

-2,19 (0,68)

-2,39 (0,72)

Effekten av genomsnittligt betyg i årskurs 6 är mycket stark: en ökning med en
poäng av genomsnittligt betyg i årskurs 6 innebär en genomsnittlig ökning av
meritvärdet med nästan 17 poäng.41 Det är viktigt att notera att konstanthållet för
ingångsvärdet genomsnittligt betyg i årskurs 6 i modellen, tolkas inte skattningarna
av de övriga bakgrundsvariablerna i tabell 2 som generella skillnader i meritvärdet
mellan olika elevgrupper, utan som skillnader mellan olika elevgruppers progression
under högstadiet. Från tabell 2, kohorten 2015/16, betyder exempelvis inte
effekten -4,5 för variabeln kön att flickorna i genomsnitt har fyra och en halv

Alla skattade fixa effekter som redovisas i tabell 2 är signifikanta
Att meritvärdet ökar med nästan 17 poäng innebär en ökning med i snitt en poäng per ämne,
eftersom de flesta elever får betyg i 16 eller 17 ämnen i slutbetyget från grundskolan.
40
41
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högre meritvärdespoäng än pojkarna, utan, något förenklat42, att flickornas ökning
i meritvärdet under högstadiet i genomsnitt är fyra och en halv poäng större än
pojkarnas ökning.
Övriga elevgrupper som skillnaderna i progression är signifikanta för är:43
▪
▪

▪
▪

yngre elever har i genomsnitt högre progression än äldre (ökningen i
meritvärdet är ungefär en tredjedels poäng för varje månad)
elever med högutbildade föräldrar har i genomsnitt högre progression än
elever med lågutbildade föräldrar (ökningen i meritvärdet är ca 32 poäng mer
för elever med forskarutbildade föräldrar än elever med föräldrar som har
grundutbildning kortare än 9 år)
de elever som läst färre ämnen i årskurs 6 har i genomsnitt högre progression
än de elever som läst fler ämnen (progressionen är drygt en meritvärdespoäng
för varje ämne)44
att elever som läst geografi, historia, religion och samhällskunskap som
enskilda ämnen har i genomsnitt högre progression än elever som läst dem
inom blocket SO-ämnen (skillnaden i progressionen är drygt två
meritvärdespoäng).

De olika migrationsvariablerna visar också entydigt att elever med utländsk
bakgrund i genomsnitt har högre progression än elever med svensk bakgrund: 45
▪ elever nyinvandrade inom fyra år (mättillfälle i årskurs 6) har högre progression
än övriga (progressionen är ungefär 20 meritvärdespoäng mer)
▪ elever som invandrat sent relativt tidpunkten de föddes har högre progression
än övriga (progressionen ökar med runt 0,1 meritvärdespoäng för varje månad
skillnaden mellan tidpunkten eleven invandrat och tidpunkten eleven föddes
ökar)
▪ elever som invandrat vid eller efter skolstart har högre progression än övriga
(progressionen är ungefär 3,5 meritvärdespoäng mer)
▪ elever födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands eller okända har
högre progression än elever med svensk bakgrund (progressionen är knappt 10
meritvärdespoäng mer)
▪ elever födda utomlands med minst en förälder född utomlands eller okänd har
högre progression än elever med svensk bakgrund (progressionen är 3 till 7
meritvärdespoäng mer).

Eftersom elevens kunskapsnivå inte kvantifieras i form av meritvärde i årskurs 6, blir den
korrekta tolkningen att skillnaden i meritvärde mellan flickor och pojkar i genomsnitt är 4.5
meritvärdespoäng om vi kontrollerar för deras kunskapsnivå i årskurs 6, i form av vårt skapade
medelvärde.
43 För samtliga tolkningar gäller att man konstanthåller för övriga variabelvärden i modellen.
44 Resultatet gäller enbart för kohorten 2015/16.
45 I sammanhanget bör noteras att endast elever som också har betyg från årskurs 6 i svensk skola
ingår. Elever som har börjat senare i svensk skola ingår inte.
42

Skolverket

Rapport
Dokumentdatum: 2019-10-02
Dnr: 5.1.3- 2019:1517
29 (72)

3.2 Skattade varianskomponenter för feltermerna
Ingångsvärdet och bakgrundsvariablerna förklarar en del av variationen i
meritvärdena från årskurs 9, både mellan elever inom skolenheter och mellan
skolenheter. De fixa effekterna i modellen, lutningskoefficienterna, anger hur
starka effekterna är på meritvärdet. Emellertid är det i stort sett omöjligt att i en
modell fånga upp alla mekanismer som styr elevernas meritvärden. Därför blir det
nästan alltid oförklarad variation i meritvärdena kvar efter att man tagit hänsyn till
ingångsvärdet och bakgrundsvariablerna. Denna oförklarade del av elevernas
meritvärden representeras i modell (3) av dels feltermerna på elevnivå inom
skolenheter, Rij, dels feltermerna på skolenhetsnivå, U0j (våra VA-värden).
Variationen i feltermerna, Rij, d.v.s. inomskolvariansen, kvantifierar hur stor den
oförklarade variationen i meritvärdena är mellan elever inom skolenheterna.
Variationen i feltermerna, U0j, d.v.s. mellanskolvariansen, kvantifierar hur stor den
oförklarade variationen i meritvärdena är mellan skolenheterna.
I tabell 3 visas varianskomponenterna för en ”tom” modell, det vill säga för en
modell utan förklarande variabler. Andelen mellanskolvarians beräknas som τ2/( σ2
+ τ2). Av den kvoten får man fram att 12,6 procent är mellanskolvarians och
resterande 87,4 procent är inomskolvarians.
Tabell 3. Skattade slumpmässiga effekter för en ”tom” modell.

Typ av varians

Parameter

Skattning (Standardfel)
2015/16

2016/17

Mellanskolvarians

τ2

479,4 (29,81)

477,9 (27,85)

Inomskolvarians

σ2

3314,6 (39,13)

3178,0 (34,47)

Totala variansen

σ2 + τ 2

3794,0

3655,9

I tabell 4 visas varianskomponenterna för modell (3), det vill säga för modellen
med de tolv förklarande variablerna. Med förklarande variabler i modellen sjunker
den oförklarade mellanskolvariansen från 479 till 188 och den oförklarade
inomskolvariansen från 3315 till 1397 för kohorten 2015/16. Det innebär att
andelen oförklarad mellanskolvarians sjunker något, från 12,6 procent till 11,8
procent. Det är den oförklarade variationen i elevernas meritvärden från årskurs
946 (här samma som elevernas progression under högstadiet eftersom vi
kontrollerar för betyg i årskurs 6) som kan tillskrivas skolenheterna och det är det

Efter att man tagit hänsyn till att elevvariablerna förklarar en del av variationen i meritvärdena
från årskurs 9.
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spelutrymme vi har för att beräkna skolenheternas bidrag till elevernas
progression.47 För kohorten 2016/17 är motsvarande andel 11,2 procent.
Tabell 4. Skattade slumpmässiga effekter för tvånivå-modellen (random intercept)
redovisat för varje kohort.

Typ av varians

Parameter

Skattning (Standardfel)
2015/16

2016/17

Mellanskolvarians

τ2

187,8 (9,97)

189,9 (10,87)

Inomskolvarians

σ2

1397,3 (20,48)

1506,9 (22,93)

Totala variansen

σ2 + τ 2

1585,1

1696,8

Den totala förklaringsgraden på elevnivå är cirka 62 procent, där betyg i årskurs 6
förklarar 57 procentenheter av de 62 procenten medan övriga bakgrundsvariabler
förklarar de resterande 5 procentenheterna. Fördelningen av förklaringsgraden på
elevens ingångsvärde och bakgrundsvariabler visar att ingångsvärdet är den klart
viktigaste förklarande variabeln i modellen. Inte desto mindre bidrar övriga
bakgrundsvariabler till att förbättra de skattade VA-värdena så att t. ex. skolenheter
som har en stor andel elever med lågutbildade föräldrar inte får orättvist låga VAvärden eller skolenheter som har en stor andel elever med högutbildade föräldrar
får orättvist höga VA-värden. Analyser gjorda av Leckie and Goldstein (2018) visar
att många tolkningar och slutsatser om hur skolorna presterar drastiskt förändras
när man tar hänsyn till elevernas bakgrund.48 Enligt analyserna på deras data var
elevens etnicitet och familjens ekonomiska status, förutom elevens ingångsvärde,
de viktigaste bakgrundsvariablerna att ta hänsyn till.
Att effekterna av bakgrundsvariablerna på meritvärdet i årskurs 9 blir så små, givet
betyg i årskurs 6, beror på att bakgrundsvariablerna även påverkar vilket betyg man
får i årskurs 6. Betyget i årskurs 6 kan därför betraktas som ett index av övriga
bakgrundsvariabler. Det innebär att kön, föräldrarnas utbildningsbakgrund,
utländsk bakgrund osv. har stora effekter på meritvärdet, men de effekterna är
indirekta via betyg i årskurs 6. De direkta effekterna av bakgrundsvariablerna som
blir kvar efter att man kontrollerat för betyg i årskurs 6, visar enbart skillnaderna i
progression mellan de olika elevgrupperna under högstadiet.

Notera att en liten variation på skolenhetsnivå inte innebär att man kan göra den generella
tolkningen att skolenheter inte påverkar elevernas meritvärden.
48 Analyserna är gjorda på de 3098 engelska högstadieskolor som fått sina ”Progress 8 scores”
publicerade 2016.
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Detta innebär att elevernas bakgrundsvariabler visserligen har stora effekter på
meritvärdet i årskurs 9, men att dessa effekter befästs redan innan eleverna
påbörjar högstadiet, det vill säga under låg- och mellanstadiet eller kanske tidigare.
Mellan en del elevgrupper, till exempel mellan pojkar och flickor eller mellan elever
med föräldrar som har låg utbildningsnivå och elever med föräldrar som har hög
utbildningsnivå, fortsätter skillnaderna i resultat att öka under högstadiet. Mellan
andra elevgrupper, till exempel de som på olika sätt konstituerar utländsk
bakgrund, minskar skillnaderna i resultat under högstadiet.49

3.3 Predicerade value added-värden på enskilda kohorter
Efter att VA- värden beräknats för alla skolenheter som tillhör populationen,
kategoriserades skolenheterna i tre grupper:
▪
▪
▪

de skolenheter som har VA-värden signifikant under genomsnittet,
de skolenheter som har VA-värden som inte skiljer sig signifikant från
genomsnittet, och
de skolenheter som har VA-värden signifikant över genomsnittet.

Hur skolenheterna fördelas över de tre kategorierna visas i figur 5: en femtedel av
skolenheterna har VA-värden signifikant högre än snittet, en femtedel har VAvärden signifikant lägre och tre femtedelar har VA-värden i nivå med snittet. Ingen
större skillnad i fördelning finns mellan de två kohorterna.

49

Tolkningarna gäller bara om modellen på ett adekvat sätt beskriver de komplexa sambanden.
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Figur 5. Fördelningen för hur skolenheterna placerar sig relativt genomsnittet baserat på
VA-värden.
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Andel skolenheter som ligger över snittet
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I figurerna 6 och 7 anges alla skolenheters VA-värden med tillhörande 95procentiga konfidensintervall50. Konfidensintervallen beräknas som 1,96
multiplicerat med standardfelen för att möjliggöra jämförelser mellan varje skola
och den genomsnittliga skolan (markerad med en horisontell svart linje genom
nollan i figurerna 6 och 7). Notera att rankningsskalan är gjord så att skolenheten
med lägst VA-värde får rankningsvärdet ett och skolenheten med högst VA-värde
får samma rankningsvärde som antalet skolenheter.
Konfidensintervallen i figurerna ger en visuell illustration till den naturligt
inneboende osäkerheten i skoleffekter på grund av få elever inom varje skolenhet
för varje kohort. De största och minsta VA-värdena för kohorten 2015/16 är 39
meritvärdespoäng över genomsnittet respektive 65 meritvärdespoäng under
genomsnittet. Korrelationen mellan VA-värdena för kohorten 2015/16 och
kohorten 2016/17, som är 0,59, bekräftar osäkerheten.

Att konfidensintervallen är 95-procentiga kan för en enskild skolenhet (bayesianskt) tolkas som
att sannolikheten är 95 procent att intervallet för en enskild skolenhet täcker skolans sanna VAvärde.
50
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Figur 6. Konfidensintervall för varje skolenhets VA-värde, 2015/16 års kohort.

Figur 7. Konfidensintervall för varje skolenhets VA-värde, 2016/17 års kohort.
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Figur 8 visar varje skolenhets förändring av sitt VA-värde mellan de två
kohorterna, ordnat från den största minskningen till den största ökningen. Där
framgår att den skolenhet som minskat mest i VA-värde har minskat med 41
meritvärdespoäng, och att den skolenhet som ökat mest har ökat med 42
meritvärdespoäng. För 41 procent av skolenheterna är förändringarna i VAvärdena mellan kohorterna signifikanta.
Figur 8. Varje skolenhets förändring av VA-värdet mellan de två kohorterna (ordnade från
största minskningen till största ökningen).

Figur 9 visar på motsvarande sätt varje skolenhets förändring av rankning, ordnade
från största minskningen till största ökningen mellan de två kohorterna. Där
framgår att den skolenhet som minskat mest i rankning mellan de två kohorterna
har tappat 1282 placeringar av de 1425 skolenheter som är gemensamma för båda
kohorterna, och den skolenhet som ökat mest har avancerat 1264 placeringar.
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Figur 9. Varje skolenhets förändring i rankning mellan de två kohorterna (ordnade från
största minskningen till största ökningen).

Varför förändras VA-värdena, och därmed rankningen av skolenheterna, så
mycket mellan åren?
Modellen tar hänsyn till varje enskild skolenhets elevsammansättning vid beräkning
av VA-värdena. Därför borde förändringen av VA-värdena inte bero på
förändringen i elevsammansättningen med avseende på ingångsvärdet och de
bakgrundsvariabler som är inkluderade i modellen. Eftersom VA-värdet ska mäta
skolkvaliteten borde snarare förändringen av en enskild skolenhets VA-värde bero
på t.ex. förändringar i arbetet på huvudmannanivå, ledarskap, personalomsättning,
undervisningsmetoder eller undervisningsmaterial. En del av förändringarna kan
också bero på andra elevvariabler som samvarierar med meritvärdet men som vi
missat att inkludera i modellen. Ytterligare en delförklaring kan vara det som
brukar kallas ren slumpmässig förändring. Analyserna visar att 90 procent av
variationen av förändringarna i VA-värdena mellan de två kohorterna förklaras av
sådana faktorer. Av de resterande tio procenten förklaras cirka nio procentenheter
av förändring i skolsnittet av ingångsvärdet och en procentenhet av förändringar i
skolsnitten av bakgrundsvariabler som ingår i modellen.51 De tio procentens
förklaringskraft försvinner om vi i modellen inkluderar interaktionstermer mellan
ingångsvärdet och bakgrundsvariablerna och/eller skolsnitten av ingångsvärdet

Effekten av skolsnittet av en elevvariabel på den enskilde elevens resultat kallas ibland
kamrateffekt.
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och bakgrundsvariablerna. En mer utförlig diskussion om inkludering av skolsnitt i
modellen förs i avsnitt 3.6.
Av variationen i förändringarna av meritvärdena mellan de två kohorterna
förklarar ingångsvärdet och bakgrundsvariablerna 34 procent – dvs. 24
procentenheter mer än VA-värdena. Modellen har alltså på ett tillfredsställande sätt
korrigerat skolornas resultat för skillnader i elevsammansättning. De avvikelser i
VA-värdena som kan noteras på skolnivå kan inte förklaras med skillnader i
elevsammansättning, utan orsakerna måste sökas på annat håll.

3.4 Predicerade value added-värden som genomsnitt av flera kohorter
Ett sätt att minska osäkerheten är att beräkna en skolenhets VA-värde som ett
genomsnittligt VA-värde av flera kohorters VA-värden. Antalet elever per
skolenhet ökar när vi slår ihop två kohorters data, vilket innebär att vi får mer
information om hur en skolenhet presterar och därmed blir också
konfidensintervallen kortare. När intervallen blir kortare kommer fler skolenheter
att skilja sig från genomsnittet.
Efter att alla skolenheters VA-värden på nytt beräknats som ett medelvärde av
VA-värdena från kohorterna 2015/16 och 2016/17, kategoriserades skolenheterna
i samma tre grupper som visas i figur 5.52 I figur 10 visas fördelningarna för hur
skolenheterna placerar sig relativt genomsnittet för de enskilda kohorterna
2015/16 och 2016/17, och för medelvärdet av båda kohorterna. Andelen
skolenheter som har VA-värden högre respektive lägre än snittet vardera ökat från
en femtedel till en fjärdedel. Således har andelen skolenheter som har VA-värden i
nivå med den genomsnittliga skolenheten minskat till ungefär hälften.

52
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Figur 10. Fördelningen för hur skolenheterna placerar sig relativt genomsnittet baserat på
VA-värden.
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Nackdelen med att beräkna VA-värden från flera kohorters data är att man riskerar
att förstärka de systematiska fel som kan uppkomma av att man i
regressionsmodellen missar att inkludera viktiga elevegenskaper som påverkar
elevernas kunskapsprogression. En skolenhet som år efter år har elevkullar med de
viktiga egenskaperna, riskerar att få ett missvisande VA-värde.
Figur 11 visar 95-procentiga konfidensintervall för samtliga skolenheters53 VAvärden beräknade som medelvärden av VA-värdena från kohorterna 2015/16 och
2016/17. Den genomsnittliga skolan är markerad med en horisontell svart linje
genom nollan. Samtidigt som skolenheternas VA-värden justeras mot
genomsnittet, kortas konfidensintervallen jämfört med dem i figurerna 6 och 7,
vilket speglar den ökade säkerhet det innebär att beräkna VA-värden på flera
kohorter. I genomsnitt är konfidensintervallen 25 procent kortare än dem i figur 6.
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Av de 1425 skolenheter som är gemensamma för båda kohorterna.
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Figur 11. Konfidensintervall för genomsnittet av 2015/16 och 2016/17 års VA-värden.

VA-värdenas variation54 relativt den totala variationen, det vill säga andelen
mellanskolsvariation, minskar med drygt en procentenhet, från 11,5 procent till
10,2 procent, när man beräknar VA-värdena som genomsnittet. Det beror på att
genomsnitt alltid reducerar en del av variationen.

3.5 Value added-värden jämfört med skolenheternas meritvärden
I figur 12 visas sambandet mellan VA-värdet och meritvärdet för kohorten
2015/16. Sambandet är positivt linjärt, vilket innebär att elever från skolenheter
med låga VA-värden i genomsnitt har lägre meritvärden och elever från
skolenheter med höga VA-värden i genomsnitt har högre meritvärden. Innebär det
att man för enkelhetens skull kan använda meritvärdet, i stället för att ta omvägen
via VA, för att utvärdera skolenheterna?

Efter att man tagit hänsyn till att bakgrundsvariablerna förklarar en del av variationen i
meritvärdena.
54
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Figur 12. Spridningsdiagram som visar sambandet mellan VA-värdet och meritvärdet för
kohorten 2015/16.

Även om sambandet är positivt, är korrelationen ”bara” 0,50. Det innebär att en
stor andel skolor får helt olika rankning beroende på om utvärderingsmåttet
baseras på VA-värdet eller meritvärdet. Ett par tydliga exempel är skolenheterna
med observationsnummer 763 och 902. Båda har meritvärden på cirka 28 poäng
under snittet och rankas 1404 respektive 1408, se tabell 5. VA-värdet, det vill säga
när man tar hänsyn till ingångsvärdet och bakgrundsvariablerna, ligger däremot 39
poäng över snittet för skolenhet 763 medan det sjunker till 32 poäng under snittet
för skolenhet 902. I rankning stiger skolenhet 763 till en av de högst rankade (1)
och skolenhet 902 sjunker till en av de lägst rankade (1526). Om man använder
meritvärdet som ett mått på skolkvalitet, presterar de två skolorna lika. Om man
använder VA-värdet som ett mått på skolkvalitet, är den ena skolans prestationer
bland de högsta och den andra skolans bland de lägsta.
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Tabell 5. Deskriptiva resultat för tre skolenheter, kohorten 2015/16.

Variabel

Resultat
Skolenhet Skolenhet Skolenhet
763
902
900

Antal elever

39

85

32

Genomsnittligt betyg, åk 6

6,4

13,6

16,7

Andel pojkar (procent)

59,0

62,4

43,8

Föräldrarnas genomsnittliga utbildningsnivå (enligt
SUN-koden)

2,4

4,2

5,1

Genomsnittliga skillnaden i månader till
ålderssnittet i kohorten

-0,2

0,1

-1,3

Andel elever som nyinvandrat inom fyra år
(mättillfälle åk 6) (procent)

33,3

0,0

0,0

63,0

2,3

3,7

48,7

2,4

0,0

35,9

1,2

0,0

56,4

2,4

3,1

Genomsnittligt antal ämnen elever har betyg i, åk 6

12,2

14,0

14,0

Andelen elever som läser SO-ämnena i ett block
(procent)

7,7

3,5

3,1

Skillnaden mellan skolenhetens meritvärde och
populationens genomsnittliga meritvärde

-27,9

-28,1

68,6

VA-värde

38,6

-32,2

4,5

Rangen för meritvärdet

1404

1408

1

1

1526

557

Genomsnittliga skillnaden mellan tidpunkten eleven
föddes och tidpunkten eleven invandrade första
gången (i månader)
Andel elever födda utomlands och invandrat vid
eller efter skolstart (procent)
Andel elever födda i Sverige med båda föräldrarna
födda utomlands eller okända (procent)
Andel elever födda utomlands med minst en
förälder född utomlands eller okänd (procent)

Rangen för VA-värdet

Anledningen till de stora skillnaderna i VA-värden mellan de två skolenheterna
givet att de har samma meritvärden framgår av tabell 5. Framför allt beror det på
att eleverna från skolenhet 763 har betydligt lägre ingångsvärde (knappt hälften så
stort), än eleverna från skolenhet 902. Dessutom är föräldrarnas genomsnittliga
utbildningsnivå enligt SUN-koden drygt hälften för eleverna från skolenhet 763.
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Av tabell 5 framgår också att bland de variabler som konstituerar elevernas
migrationsbakgrund är andelen elever med utländsk bakgrund mycket större för
skolenhet 763 än för skolenhet 902. Eftersom elever med utländsk bakgrund i
genomsnitt har högre progression än övriga elever, dämpas skillnaderna mellan de
två skolenheterna något. Som redovisats tidigare är emellertid effekterna av dessa
variabler på VA-värdena för många skolenheter på marginalen då hänsyn tagits till
ingångsvärdet.
Sammanfattningsvis ser vi att de genomsnittliga meritvärdena är ungefär samma
för skolenhet 763 och skolenhet 902. Den stora skillnaden i elevsammansättningen
mellan de två skolenheterna gör emellertid att de förväntas prestera olika enligt
VA-modellen. Därav de stora skillnaderna i deras VA-värden och rankning.55
Elevsammansättningen för skolenheter som har låga respektive höga
meritvärden och låga respektive höga VA-värden

Skillnaden mellan att använda meritvärden och VA-värden som skolkvalitetsmått
framgår också tydligt om man jämför dessa för låg- och högpresterande
skolenheter. I tabell 6 är den deskriptiva statistiken beräknad för de 10 procent
skolenheter som har lägst meritvärden och de 10 procent skolenheter som har
högst meritvärden för kohorten 2015/16. I tabell 7 är motsvarande statistik
beräknad för de 10 procent skolenheter som har lägst VA-värden och de 10
procent skolenheter som har högst VA-värden. Kvoten av ingångsvärdet betyg i
årskurs 6 mellan de 10 procent skolenheter som har högst meritvärden och de 10
procent skolenheter som har lägst meritvärden är 1,30, se tabell 6. Tolkningen är
att eleverna från de 10 procent skolenheter som har högst meritvärden har i
genomsnitt 30 procent högre betyg i årskurs 6 än eleverna från de 10 procent
skolenheter som har lägst meritvärden. Motsvarande kvot för de 10 procent
skolenheter som har högst VA-värden och de 10 procent skolenheter som har
lägst VA-värden är 0,94, se tabell 7. Det vill säga kvoten har krympt mot värdet 1.
Samma fenomen gäller i stort sett övriga bakgrundsvariabler. När vi i VAmodellen kontrollerar för ingångsvärdet och bakgrundsvariablerna, blir VAvärdena oberoende av dessa. Därav kvoter nära värdet 1.
Variablerna som speglar elevens migrationsbakgrund visar delvis ett annorlunda
mönster. Till exempel är kvoten av andelen elever födda i Sverige med båda
föräldrarna födda utomlands eller okända mellan de 10 procent skolenheter som
har högst meritvärden och de 10 procent skolenheter som har lägst meritvärden
0,52, se tabell 5. Tolkningen är att andelen elever födda i Sverige med båda
föräldrarna födda utomlands är ungefär hälften så stor bland de 10 procent
skolenheter som har högst meritvärden jämfört med de 10 procent skolenheter
som har lägst meritvärden. Motsvarande kvot för de 10 procent skolenheter som
har högst VA-värden och de 10 procent skolenheter som har lägst VA-värden är
2,13, se tabell 7. Det vill säga kvoten har inte som förväntat närmat sig värdet 1,
utan i stället fyrdubblats till ett värde över 2. Tolkningen av det värdet är att
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Skolenheten med observationsnummer 900 återkommer vi till i figur 15 i avsnitt 3.6.
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andelen elever födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands är ungefär
dubbelt så stor bland de 10 procent skolenheter som har högst VA-värden jämfört
med de 10 procent skolenheter som har lägst VA-värden. Det innebär att VAvärdena beräknade från modellen enligt ekvation 3 i avsnitt 2.5 inte är oberoende
av den variabeln även om vi i modellen kontrollerar för den. Det beror troligen på
att elever födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands eller okända i
genomsnitt har sämre meritvärden men bättre progression under högstadiet än
elever som är födda i Sverige med minst en förälder född i Sverige. Dessutom är
skillnaden i progression mellan de två elevgrupperna större bland elever med låga
betyg i årskurs 6. Skillnaden i progression minskar ju högre betyg från årskurs 6
eleverna har för att helt försvinna bland elever med höga betyg från årskurs 6. Att
skillnaden i progression mellan de två elevgrupperna är störst för låga betyg i
årskurs 6 beror nog på att elever med utländsk bakgrund har lättare att höja F:en i
kombination med att gå från F till ett högre betyg ger en hög utväxling i
progression pga. den asymmetriska operationaliseringen av bokstavsbetyg till
poäng.56 Genom att inkludera en term som fångar upp interaktionen mellan
utländsk bakgrund och betyg i årskurs 6 i modellen borde denna egenskap i data ge
korrigerade VA-värden med mindre systematiska fel. För en slutgiltig VA-modell
bör interaktionstermer mellan betyg i årskurs 6 och andra bakgrundsvariabler
övervägas att inkluderas.
Notera slutligen betydelsen av skolenhetens storlek (egentligen genomsnittliga
antalet niondeklassare per skolenhet) på elevernas prestationer. De 10 procent
skolenheter som har högst meritvärden har i genomsnitt ungefär 50 procent fler
niondeklassare än 10 procent skolenheter som har lägst meritvärden enligt tabell 6.
Det tycks alltså som att små skolor har sämre resultat än stora skolor. När man tar
hänsyn till elevsammansättningen och ingångsvärdet och bildar motsvarande kvot
för de 10 procent skolenheter som har högst VA-värden och de 10 procent
skolenheter som har lägst VA-värden, framgår av tabell 7 att de 10 procent
skolenheter som har högst VA-värden har i genomsnitt knappt 30 procent färre
niondeklassare än de 10 procent skolenheter som har lägst meritvärden.57

Skillnaden mellan betygen F och E är 10 poäng, medan den enbart är 2,5 poäng mellan E och D,
D och C, C och B, och B och A.
57 Eftersom vi i VA-modellen inte vill kontrollera för skolvariabler, kan vi inte få en kvot nära 1,
dvs. vi kan inte göra så att VA-värden blir oberoende av antalet niondeklassare. Dessutom är det
viktigt att notera att resultatet åtminstone gäller under VA-modellen enligt ekvation 3, avsnitt 2.5.
För andra modeller vet vi inte vad resultatet blir.
56
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Tabell 6. Deskriptiva resultat redovisat för de 10 procent skolenheter som har lägst
meritvärden och de 10 procent skolenheter som har högst meritvärden, kohorten 2015/16.

Variabel

Resultat
De 10 procent De 10 procent Kvoten mellan
skolenheter
skolenheter
de två
som har lägst som har högst föregående
meritvärden meritvärden
kolumnerna

Antal skolenheter

154

154

Antal niondeklassare

6082

9335

Genomsnittligt antal niondeklassare per skola

39,5

60,6

1,53

Genomsnittligt betyg, åk 6 (poäng)

11,3

14,7

1,30

Andel pojkar (procent)

54,3

48,3

0,89

Föräldrarnas genomsnittliga utbildningsnivå

3,5

4,9

1,40

Genomsnittliga skillnaden i månader till
ålderssnittet i kohorten

0,5

-0,4

Andel elever som nyinvandrat inom fyra år
(mättillfälle åk 6) (procent)

6,1

1,3

0,21

Genomsnittlig ålder då eleven invandrade första
gången (i månader)

17,0

7,4

0,44

10,8

2,9

0,27

18,6

9,7

0,52

17,0

7,1

0,42

13,9

13,9

1,00

25,6

41,9

1,64

Genomsnittligt meritvärde (poäng)

183,4

264,8

1,44

Genomsnittligt VA-värde (poäng)

-10,2

9,6

Andel elever födda utomlands och invandrat vid
eller efter skolstart (procent)
Andel elever födda i Sverige med båda
föräldrarna födda utomlands eller okända
(procent)
Andel elever födda utomlands med minst en
förälder född utomlands eller okänd (procent)
Genomsnittligt antal ämnen elever har betyg i,
åk 6
Andelen elever som läser SO-ämnena i ett block
(procent)
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Tabell 7. Deskriptiva resultat redovisat för de 10 procent skolenheter som har lägst VAvärden och de 10 procent skolenheter som har högst VA-värden, kohorten 2015/16.

Variabel

Resultat
De 10 procent De 10 procent Kvoten mellan
skolenheter
skolenheter
de två
som har lägst som har högst föregående
VA-värden
VA-värden
kolumnerna

Antal skolenheter

154

154

11488

8403

Genomsnittligt antal niondeklassare per skola

74,6

54,6

0,73

Genomsnittligt betyg, åk 6 (poäng)

13,5

12,7

0,94

Andel pojkar (procent)

51,9

50,6

0,97

Föräldrarnas genomsnittliga utbildningsnivå
Genomsnittliga skillnaden i månader till
ålderssnittet i kohorten
Andel elever som nyinvandrat inom fyra år
(mättillfälle åk 6) (procent)
Genomsnittlig ålder då eleven invandrade första
gången (i månader)

4,0

4,2

1,05

0,0

0,0

3,0

3,1

1,03

8,8

11,0

1,25

5,5

6,1

1,11

7,9

16,8

2,13

9,2

11,3

1,23

13,9

13,9

1,00

24,0

33,5

1,40

Genomsnittligt meritvärde (poäng)

206,6

243,4

1,18

Genomsnittligt VA-värde (poäng)

-22,3

20,9

Antal elever

Andel elever födda utomlands och invandrat vid
eller efter skolstart (procent)
Andel elever födda i Sverige med båda
föräldrarna födda utomlands eller okända
(procent)
Andel elever födda utomlands med minst en
förälder född utomlands eller okänd (procent)
Genomsnittligt antal ämnen elever har betyg i,
åk 6
Andelen elever som läser SO-ämnena i ett block
(procent)

När man jämför korrelationen mellan meritvärdena med korrelationen mellan VAvärdena för kohorterna 2015/16 och 2016/17 kan man konstatera att den förra är
mycket starkare – 0,80 mot 0,59. I det avseendet är meritvärdet alltså ett stabilare
mått över tid. Dock är det så att variationen i meritvärdet är större, både för
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enskilda kohorter men också vid jämförelser över tid. Meritvärdets
standardavvikelser för kohorterna 2015/16 och 2016/17 är 26 respektive 30
meritvärdespoäng medan VA-värdets standardavvikelser för samma kohorter är 12
meritvärdespoäng. Den mindre variationen i VA-värdet får vi när vi i modellen
kontrollerar bort ”störande” variation som beror på skillnader i skolornas
elevsammansättning och som inte har med skolkvalitet att göra. Som
skolkvalitetsmått är VA-värdet därför betydligt mer informativt än meritvärdet.

3.6 Tak- och golveffekter
Takeffekten innebär att skolenheter med en stor andel elever som har höga resultat
från årskurs 6, kommer att få svårt att höja dessa elevers resultat till årskurs 9. På
motsvarande sätt finns en golveffekt som innebär att skolor med en stor andel
elever som har låga resultat i årskurs 6, kommer att få svårt att sänka dessa elevers
resultat till årskurs 9. Frågan vi ställer oss är: hur stark påverkan har tak- och
golveffekter på VA-värdena?
Det finns åtminstone två aspekter av tak- och golveffekter. Den första är att det
inte är säkert att förändringen av elevernas kunskapsnivå är lika oavsett var på
kunskapsskalan man befinner sig. Det kan till exempel vara så att ju högre man
befinner sig på kunskapsskalan desto mindre blir ökningen av kunskapsnivån. Det
vill säga, det är ett icke-linjärt samband mellan förändringen av kunskapsnivån och
själva kunskapsnivån. I modellen har vi tagit hänsyn till det genom att inkludera ett
kubiskt polynom av betyg från årskurs 6.
Den andra aspekten av tak- och golveffekter är att även om man skulle kunna
tänka sig att kunskapsnivån följer en teoretisk normalfördelning, gör inte
meritvärdet i årskurs 9 det. Det finns ett absolut högsta (lägsta) värde som, utifrån
en normalfördelning, oproportionerligt många elever uppnår så att fördelningen
trunkeras, se figur 13 som tydligt illustrerar framför allt takeffekten av elevernas
meritvärden. Hur mycket en skola än anstränger sig för att höja elevernas
kunskapsnivå, kan de inte ge fler meritvärdespoäng än 320 per elev. Den höga
stapeln för meritvärdet noll i figur 13 antyder att det skulle kunna finnas en viss
golveffekt också. Om det är så att kunskapsfördelningen med avseende på
innehållet i kursplanen följer en normalfördelning, är det troligt att elever skulle
kunna få drygt 400 i meritvärdespoäng enligt den teoretiska normalfördelningen,
som visas med en heldragen kurva i figur 13, med samma medelvärde och
standardavvikelse som meritvärdena. Takeffekten visar på risken att VA-värdena
för skolenheter som har en stor andel elever med höga betyg från årskurs 6
underskattas.
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Figur 13. Staplarna bildar fördelningen för meritvärdet på elevnivå, kohorten 2015/16, och
den heldragna kurvan bildar en teoretisk normalfördelning.

Figur 14 visar fördelningen för meritvärdet för årskurs 9 aggregerat till
skolenhetsnivå. Av den framgår att ingen skolenhet når maxvärdet 320, det vill
säga ingen skolenhet har elever som alla får meritvärdet 320. Det högsta
genomsnittliga meritvärdet en skolenhet har är 291 poäng. Även om ingen enskild
skolenhet når taket, kan det ändå vara så att skolenheter som har en stor andel
elever med höga betyg från årskurs 6 får svårt, eller rent av omöjligt, att ge
meritvärdespoäng i årskurs 9 så att deras VA-värden blir höga.
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Figur 14. Staplarna bildar fördelningen för meritvärdet på skolnivå, kohorten 2015/16 och
den heldragna kurvan bildar en teoretisk normalfördelning.

I figur 12 och tabell 5 anges också skolenheten med observationsnummer 900.
Detta för att den har det högsta genomsnittliga meritvärdet från årskurs 9 för
kohorten 2015/16 – 69 poäng över snittet. Figur 15 visar fördelningen för
skolenhetens meritvärde. Av den kan man avläsa att det finns elever som når
maxvärdet 320 poäng (drygt en femtedel av eleverna har 320 meritvärdespoäng),
att 25 procent av eleverna har över 315 meritvärdespoäng (d.v.s. den övre kvartilen
som anges av taket på ”lådan”), hälften av eleverna har över 301 meritvärdespoäng
(d.v.s. medianen som anges av den tjocka svarta horisontella linjen i ”lådan”) och
75 procent av eleverna har över 270 meritvärdespoäng (d.v.s. den nedre kvartilen
som anges av botten på ”lådan”).
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Figur 15. Fördelningen för meritvärdet för skolenhet 900, kohorten 2015/16.

Korrigerat för bakgrundsvariablerna och betyg från årskurs 6 sjunker skolenhet
900:s meritvärde från 69 poäng över snittet till ett VA-värde på 4 poäng över
snittet och rankningen från 1 till 557. Anledningarna till den stora skillnaden i
skolenhet 900:s meritvärde och VA-värde är till exempel: den låga andelen pojkar
och det höga genomsnittet på föräldrarnas utbildningsnivå enligt SUN-koden.
Störst effekt har dock, som väntat, ingångsvärdet det genomsnittliga betyget från
årskurs 6 – 16,7 av 20,0 möjliga – vilket till exempel är drygt 2,5 gånger så stort
som skolenhet 763:s genomsnittliga betyg från årskurs 6.
Efter att vi anpassat VA-modellen med kontroll- och bakgrundsvariabler får vi
kvar avvikelser i elevernas meritvärden som kontroll- och bakgrundsvariabler inte
lyckas förklara, de s.k. feltermerna Rij. Fördelningen för elevernas feltermer visar
inga tecken på tak-eller golveffekter, se figur 16. Det tyder på att modellen lyckas
fånga upp de eventuella tak- och golveffekter som finns i meritvärdena.
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Figur 16. Fördelningen för feltermerna på elevnivå givet VA-modellen.

Även om fördelningen för feltermerna på elevnivå inte visar tecken på tak-eller
golveffekter vill vi undersöka sambandet mellan VA-värdena och betyg från
årskurs 6, eftersom betyget från årskurs 6 har så stort genomslag på VA-värdena.
Frågan är om skolenheter som har en stor andel elever med höga betyg från
årskurs 6 har samma möjligheter att höja elevernas kunskapsnivåer som
skolenheter med en stor andel elever med låga betyg från årskurs 6. Figur 17 visar
sambandet mellan VA-värdena och elevernas genomsnittliga betyg från årskurs 6
aggregerat till skolenhetsnivå. Sambandet är svagt negativt; korrelationen mellan
skolenheternas genomsnittliga betyg från årskurs 6 och deras VA-värden är -0,12.
Det vill säga, när genomsnittliga betygen från årskurs 6 ökar, minskar i genomsnitt
skolenheternas VA-värden. Sambandet tyder på ett systematiskt fel i VA-värdena
som drabbar skolenheter med en stor andel elever med höga betyg från årskurs 6.
Idealt vill man att VA-värdena ska centreras kring 0 (snittet för VA-värdet),
markerad med en heldragen linje, oavsett värde på betyg från årskurs 6. För de 274
skolenheter vars genomsnittliga betyg frän årskurs 6 är mellan 14,0 och 15,0 är
underskattningen av VA-värdena i genomsnitt ungefär 1,5 meritvärdespoäng och
för de 69 skolenheter vars genomsnittliga betyg från årskurs 6 är minst 15,0 är
underskattningen av VA-värdena i genomsnitt ungefär 3,5 meritvärdespoäng.
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Figur 17. Spridningsdiagram som visar sambandet mellan VA-värdena och betyg från
årskurs 6.

För att undersöka om det negativa sambandet mellan VA-värdena och
genomsnittligt betyg i årskurs 6 beror på att vissa skolor har en stor andel elever
som når taket 320 meritvärdespoäng i årskurs 9, genomfördes en simulering. För
att uppskatta hur stor takeffekten är på just våra data, genererades meritvärden för
varje elev som tillhör kohorten 2015/16 från en hierarkisk linjär tvånivåmodell
enligt ekvation (3). Parametervärdena i modellen sattes till de skattade värdena i
tabell 2 och tabell 3 för kohorten 2015/16 och bakgrundsvariablerna antog
värdena från datasetet för kohorten 2015/16.58 I figur 18 visas fördelningen för de
genererade meritvärdena. Notera att i modellen sattes inget maxvärde på 320
meritvärdespoäng, det vill säga de genererade meritvärdena saknar ett tak.

Punktskattningarna i tabell 2 användes för att generera den deterministiska delen av meritvärdena
och punktskattningarna i tabell 3 användes för att generera feltermerna. För att inte ignorera
osäkerheten i skattningarna skulle en tvåstegsprocedur vara mer adekvat, där en uppsättning
parametervärden slumpmässigt dras från deras respektive fördelningar i första steget, därefter
genereras meritvärdena från en modell med dessa parametervärden i andra steget. Proceduren
upprepas ett stort antal gånger så att man får ett stort antal uppsättningar VA-värden som speglar
osäkerheten i skattningarna. För enkelhetens skull beräknar vi bara en uppsättning simulerade VAvärden där vi i simuleringsmomentet använder punktskattningarna från tabell 2 och tabell 3, som är
de troligaste parametervärdena.
58
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Figur 18. Staplarna bildar meritvärden simulerade från en regressionsmodell där
parametervärdena antar de skattade värdena i tabell 2 och 3, kohorten 2015/16. Den
heldragna kurvan bildar en teoretisk normalfördelning.

För att skatta takeffekterna trunkerades fördelningen så att alla meritvärden
mindre än noll fick meritvärdet noll och alla meritvärden större än 320 fick
meritvärdet 320, se figur 19. Den trunkerade fördelningen med ett tak skiljer sig en
del från den sanna fördelningen i figur 13. Eftersom den oförklarade delen av de
simulerade meritvärdena genererades från två normalfördelningar59 blir den
simulerade fördelningen för meritvärdena ”perfekt” normalfördelad. Dessutom,
eftersom trunkeringen gjordes så att alla meritvärden större än 320 tilldelades
värdet 320, blir det en ”spik” för värdet 320 i den simulerade fördelningen. Den
sanna fördelningen följer nästan en normalfördelning, men den är något
vänstersned utan ”spiken” vid maxvärdet. För att undersöka tak- och
golveffekterna krävs inte att den simulerade fördelningen exakt följer den sanna
fördelningen, men det är bra om egenskaperna i simulerade data i så hög grad som
möjligt överensstämmer med egenskaperna i verkliga data.

Feltermerna på elevnivå genererades från en normalfördelning med medelvärde 0 och
standardavvikelse 37,4 och feltermerna på skolenhetsnivå genererades från en normalfördelning
med medelvärde 0 och standardavvikelse 13,5.
59
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Figur 19. Staplarna bildar trunkerade meritvärden simulerade från en regressionsmodell
där parametervärdena antar de skattade värdena i tabell 2 och 3, kohorten 2015/16. Den
heldragna kurvan bildar en teoretisk normalfördelning.

Figur 20 visar sambandet mellan simulerade VA-värden utan tak- eller golveffekter
och elevernas genomsnittliga betyg från årskurs 6 aggregerat till skolenhetsnivå.
Den streckade regressionslinjen sammanfaller nu nästan helt med den heldragna
horisontella linjen genom nollan. Det förväntade resultatet betyder att det inte
längre finns något samband mellan VA-värdena60 och elevernas genomsnittliga
betyg från årskurs 6.

60

VA-värden beräknade från modellen enligt ekvation 3, avsnitt 2.5.
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Figur 20. Spridningsdiagram som visar sambandet mellan simulerade VA-värden (utan
tak- eller golveffekter) och genomsnittligt betyg från årskurs 6.

Kanske lite mer oväntat framgår av figur 21 att även VA-värdena som beräknades
när de simulerade meritvärdena trunkerades i värdena 0 och 320 inte visar något
samband med elevernas genomsnittliga betyg från årskurs 6. Det tycks alltså inte
som om det är taket på 320 poäng per se som skapar de systematiska felen i VAvärdena.
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Figur 21. Spridningsdiagram som visar sambandet mellan simulerade VA-värden (med
tak- eller golveffekter) och betyg från årskurs 6.

Eftersom de trunkerade simulerade VA-värdena inte visade något samband med
betygen från årskurs 6, bildades för varje skolenhet differensen mellan de
simulerade trunkerade och icke-trunkerade VA-värdena. Från figur 22 framgår att
inte heller differenserna visar något samband med genomsnittliga betyget från
årskurs 6. Däremot ökar spridningen i differenserna då det genomsnittliga betyget i
årskurs 6 ökar.
En uppenbar förklaring till de stora negativa differenserna är att skolenheter med
ett högt genomsnittligt betyg från årskurs 6 har en större andel elever som i teorin
når över 320 meritvärdespoäng i årskurs 9. När dessa poäng sätts till 320, minskar
VA-värdet. De skolenheter som drabbas mest av att man inför ett tak på 320
meritvärdespoäng är skolenheterna med observationsnummer 1 till 5, se figur 22,
vars andelar elever som får simulerade meritvärden över 320 poäng är mellan 17
och 45 procent. Av de 40 skolenheter som har störst avvikelser har samtliga över
10 procent elever med simulerade meritvärden över 320 poäng.
Ytterligare en förklaring till den stora spridningen i VA-värden bland skolenheter
med höga genomsnittliga betyg i årskurs 6 är att det är relativt små skolenheter:
antalet niondeklassare är i genomsnitt 44 bland de 35 skolenheter som har de till
beloppet största VA-värdena. I populationen är antalet niondeklassare i
genomsnitt 59 per skolenhet. Det betyder att trots Bayesestimatorns
krympningseffekt mot nollan, får en del små skolenheter stora eller små VAvärden.
En mer generell förklaring till den stora spridningen bland skolenheter med ett
högt genomsnittligt ingångsvärde, är att den speglar osäkerheten i att ha en relativt
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stor andel elever som man inte vet vilket meritvärde i årskurs 9 de skulle fått om
det inte fanns ett tak på 320 poäng.
Figur 22. Spridningsdiagram som visar sambandet mellan skillnaderna i VA-värden som
simulerats med tak och golv och VA-värden som simulerats utan tak och golv och
genomsnittligt betyg i årskurs 6.

Figur 23 visar att även spridningen i rankningen av skolenheter ökar med skolsnittet i betyg i årskurs 6. Rankningen av skolenheterna påverkas inte lika mycket
av ett tak i meritvärdet som VA-värdet, under de förutsättningar som meritvärdena
simulerats. De största förändringarna sker för skolenheterna med
observationsnummer 5 och 22. De sjunker i rankningen med 178 respektive 302
placeringar därför att de har en stor andel elever med simulerade meritvärden över
320 poäng – 17 procent i respektive skolenhet – i kombination med att det är små
skolenheter, enbart sex elever i respektive skolenhet i kohorten 2015/16.
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Figur 23. Spridningsdiagram som visar sambandet mellan skillnaderna i skolrankningen
när VA-värdena simulerats utan tak och golv och skolrankningen när VA-värdena
simulerats med tak och golv och genomsnittligt betyg från årskurs 6.

Även om knappt tre procent av skolenheterna (45 av 1538 skolenheter) får
betydligt lägre simulerade VA-värden i absoluta värden på grund av takeffekten,
påverkas inte deras VA-värden och rankning relativt de övriga skolenheternas VAvärden och rankning. Figur 24 visar hur starkt det linjära sambandet är mellan de
simulerade VA-värdena utan tak eller golv och de simulerade VA-värdena med tak
eller golv och figur 25 visar hur starkt det linjära sambandet är för deras rankade
värden. Avrundat är båda korrelationerna 1,00, vilket inte tyder på någon större
generell tak- eller golveffekt under de förutsättningar som VA-värdena
simulerades.
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Figur 24. Spridningsdiagram som visar sambandet mellan simulerade VA-värden med tak
eller golv och simulerade VA-värden utan tak eller golv.

Figur 25. Spridningsdiagram som visar sambandet mellan skolrankningen när VAvärdena simulerats utan tak och golv och skolrankningen när VA-värdena simulerats med
tak och golv.
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Value added-värden med genomsnittliga betyg från årskurs 6 på skolenhetsnivå
i modellen

Även om skolenheternas VA-värde och rankning relativt inte tycks påverkas av ett
tak och golv i skalan, kvarstår dock att det finns ett klart negativt samband mellan
de observerade VA-värdena och skolgenomsnittet av betygen från årskurs 6 som
ger upphov till systematiska fel i VA-värdena.61 VA-värden skattades därför för en
modell där genomsnittliga betyg från årskurs 6 på skolenhetsnivå inkluderades.
Figur 26 visar sambandet mellan dessa VA-värden och genomsnittliga betyg från
årskurs 6. Den streckade regressionslinjen sammanfaller nu helt med den
heldragna horisontella linjen genom nollan. Det förväntade resultatet betyder att
det negativa sambandet mellan VA-värdena och elevernas genomsnittliga betyg
från årskurs 6 i stort sett försvinner. Det systematiska felet i VA-värdena bland de
274 skolenheter vars genomsnittliga betyg från årskurs 6 är mellan 14,0 och 15,0
har minskat från i genomsnitt 1,5 meritvärdespoäng till 0,06 och det systematiska
felet i VA-värdena bland de 69 skolenheter vars genomsnittliga betyg från årskurs
6 är minst 15,0 har minskat från i genomsnitt 3,5 meritvärdespoäng till 0,62.
Figur 26. Spridningsdiagram som visar sambandet mellan VA-värdena och betyg från
årskurs 6 när hänsyn också tagits till genomsnittligt betyg från årskurs 6 på skolenhetsnivå i VA-modellen.
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Nackdelen med att inkludera variabler på skolenhetsnivå när man skattar skolans
bidrag till sina elevers kunskapsutveckling är att skolenhetsvariablerna kan
korrelera med faktorer som gör att skolan är effektiv och håller hög kvalitet. Den
oförklarade variationen som borde tillskrivas skolenheten kommer då att förklaras
av variablerna på skolenhetsnivå. Till exempel kan det vara så att en skolenhet har
lärare som lyckas höja elevernas kunskapsnivå. Om den skolenheten attraherar
elever med höga betyg från årskurs 6, kommer skolsnittet av betyg från årskurs 6
att ”stjäla” en del av skolenhetens VA-värde. Inkluderande av variabler på
skolenhetsnivå gör att oförklarad variation i VA-värdena kommer att förklaras. För
de skolenheter som lägger ned resurser på personal, undervisningsmaterial,
undervisningsmetoder och insatser som korrelerar med dessa variabler kommer
VA-värdena därför att underskattas.
Dock är det så att för data från elevkohorten 2015/2106 sjunker den oförklarade
variationen på skolenhetsnivå med enbart 0,3 procentenheter, från 11,5 procent till
11,2 procent, när skolsnittet av betyg från årskurs 6 inkluderas i modellen. Det vill
säga skolsnittet av betyg från årskurs 6 förklarar drygt 2 procent av variationen i
VA-värdena. Det indikerar att ”stöldfaktorn”, om den existerar, är försumbar.
För att undersöka konsekvensen av att inte inkludera skolsnittet i betyg från
årskurs 6 i modellen, när den de facto har en effekt på VA-värdena, simulerades en
ny uppsättning VA-värden från modell (3) där även skolsnittet i betyg från årskurs
6 inkluderades.62 För varje skolenhet beräknades därefter de parvisa differenserna
av VA-värdet för en modell som inkluderar genomsnittligt betyg i årskurs 6 på
skolenhetsnivå och en modell som inte gör det. Sambandet mellan differenserna
och genomsnittligt betyg i årskurs 6 på skolenhetsnivå är positivt, se figur 27. Det
vill säga, när genomsnittligt betyg i årskurs 6 ökar, ökar i genomsnitt skillnaderna i
VA-värden mellan de två modellerna. Det innebär att för låga genomsnittliga betyg
i årskurs 6 korrigeras VA-värdena ned och för höga genomsnittliga betyg i årskurs
6 korrigeras VA-värdena upp. Tolkningen blir att om betyg i årskurs 6 på
skolenhetsnivå har en effekt på meritvärdena i årskurs 9, utan att man tar hänsyn
till det i modellen, kommer VA-värdena att bli systematiskt felskattade på så sätt
att skolenheter med låga genomsnittliga betyg i årskurs 6 i genomsnitt får för höga
VA-värden och skolenheter med höga genomsnittliga betyg i årskurs 6 i
genomsnitt får för låga VA-värden.

Som parametervärde användes den skattade lutningskoefficienten för skolsnittet i betyg från
årskurs 6 från data, kohorten 2015/16.
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Figur 27. Spridningsdiagram som visar sambandet mellan skillnaderna i VA-värden för en
modell som inkluderar genomsnittligt betyg i årskurs 6 på skolenhetsnivå och en modell
som inte gör det och genomsnittligt betyg i årskurs 6 på skolenhetsnivå, för simulerade
data.63

Motsvarande samband gäller för våra observerade data från kohorten 2015/16, se
figur 28.

63

Sambandet gäller under de förutsättningar som data simulerades.
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Figur 28. Spridningsdiagram som visar sambandet mellan skillnaderna i VA-värden för en
modell som inkluderar genomsnittligt betyg i årskurs 6 på skolenhetsnivå och en modell
som inte gör det och genomsnittligt betyg i årskurs 6 på skolenhetsnivå, för data från
kohorten 2015/16.

Slutsatser om tak- och golveffekter

Simuleringsstudien visar att taket på 320 meritvärdespoäng i årskurs 9 gör att
skolenheter med en stor andel elever som når höga meritvärdespoäng riskerar att
drabbas av underskattade VA-värden. Genom att i modellen kontrollera för
genomsnittligt betyg från årskurs 6 på skolenhetsnivå tycks takeffekten försvinna
eller åtminstone reduceras. Dock kan inkludering av genomsnittligt betyg från
årskurs 6 på skolenhetsnivå i modellen också leda till systematiska fel i VAvärdena. Hur stora dessa är beror på hur starkt sambandet är mellan genomsnittligt
betyg från årskurs 6 på skolenhetsnivå och skolfaktorer som bidrar till att höja
elevernas meritvärden. Den svaga förklaringskraften på drygt 2 procent av
variationen i VA-värdena64 indikerar dock att dessa systematiska fel är svaga.
Hur som helst visar det starka linjära sambandet mellan VA-värden från en modell
med betyg i årskurs 6 på skolenhetsnivå och VA-värden från en modell utan dito,
se figur 29, att inkluderandet av betyg i årskurs 6 på skolenhetsnivå inte nämnvärt

64

Egentligen mellanskolsvariationen av meritvärdena kontrollerat för bakgrundsvariablerna.
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påverkar VA-värdenas relativa position.65 Korrelationen mellan de två
uppsättningarna VA-värden är 0,99.
Figur 29. Spridningsdiagram som visar sambandet mellan VA-värden där genomsnittligt
betyg från årskurs 6 på skolenhetsnivå inkluderats i modellen och VA-värden där
genomsnittligt betyg från årskurs 6 på skolenhetsnivå inte inkluderats i modellen.

4. Predicerade value added-värden för framtida
kohorter
Ett av syftena med VA är att bistå elever och föräldrar med information inför ett
stundande skolval. Som framgick tidigare är variationen i VA-värden mellan två
närliggande kohorter stor. För elever och föräldrar som ska välja högstadieskola är
de senaste observerade VA-värdena inaktuella eftersom de baseras på en
elevkohort som började skolan tre år tidigare. För elever och föräldrar måste det
vara mest intressant att veta vilka skolornas VA-värden kommer att vara om tre år,
inte vad de var igår.66 Under den perioden kommer många skolors prestationer att
förändras avsevärt, vilket begränsar tillförlitligheten att använda en skolas

65
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Sambandet är beräknat från observerade data från kohorten 2015/16.
Se till exempel Leckie och Goldstein (2009).
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nuvarande VA-värde som ett mått på framtida prestation; ju mer en skolas
prestation varierar över tid, desto mer vilseledande är det att använda en skolas
nuvarande prestation som vägledning vid skolval.
För att kunna dra slutsatser om framtida elevkohorter, givet den information vi har
om de aktuella observerade elevkohorterna, måste VA-värden och standardfel
korrigeras så att de speglar den ytterligare osäkerhet det innebär att förutsäga
framtiden. Högstadiet varar i tre år, så en elev eller förälder som ska välja
skolenhet i dag vill veta de aktuella skolenheternas möjliga VA-värden om de tre år
då eleven slutar grundskolan. För att kunna förutsäga skolenheternas möjliga VAvärden tre år framåt i tiden behöver man skatta korrelationerna mellan
skolenheternas VA-värden med tre års mellanrum. Eftersom vi bara har data för
två kohorter, 2015/16 och 2016/17, det vill säga med ett års mellanrum, kommer
eleven eller föräldern att få en konservativ bild av osäkerheten i skolenheternas
VA-värden tre år framåt i tiden.
För att prognosticera skolenheternas VA-värden och tillhörande standardfel ett år
framåt i tiden, skattades en trenivåmodell på data från båda kohorterna med elever
på nivå ett, kohorter på nivå två och skolenheter på nivå tre.
Efter att alla skolenheters VA-värden prognosticerats, kategoriserades
skolenheterna på samma sätt som tidigare i följande tre grupper: de skolenheter
som har VA-värden signifikant under genomsnittet, de skolenheter som har VAvärden som inte skiljer sig signifikant från genomsnittet och de skolenheter som
har VA-värden signifikant över genomsnittet. Hur skolenheterna fördelas över de
tre kategorierna visas i figur 30. Jämfört med resultaten i figur 4, där man vid
beräkning av VA-värden och standardfel inte tar hänsyn till osäkerheten i att
prognosticera framåt i tiden, har:
▪
▪
▪

andelen skolenheter som har VA-värden signifikant över snittet nästan
halverats från en femtedel till en dryg tiondel
andelen skolenheter som har VA-värden signifikant under snittet nästan
halverats från en femtedel till en dryg tiondel
andelen skolenheter som har VA-värden som inte skiljer sig signifikant från
snittet ökat från tre femtedelar till tre fjärdedelar.

Rapport
Dokumentdatum: 2019-10-02
Dnr: 5.1.3- 2019:1517
64 (72)

Skolverket

Figur 30. Fördelningen för hur skolenheterna placerar sig relativt genomsnittet baserade
på VA-värden beräknade för framtida kohorter.

11%

76%

13%
Andel skolenheter som ligger över snittet
Andel skolenheter som inte skiljer sig från snittet
Andel skolenheter som ligger under snittet

I figur 31 anges alla skolenheternas VA-värden och tillhörande konfidensintervall
för VA-värden prognostiserade ett år framåt. För att möjliggöra jämförelser mellan
varje skola och den genomsnittliga skolan är den genomsnittliga skolan markerad
med en horisontell svart linje genom 0. Jämfört med konfidensintervallen i
figurerna 5 och 6, där man vid beräkning av VA-värden och standardfel inte tar
hänsyn till osäkerheten i att prognosticera framåt i tiden, breddas
konfidensintervallen samtidigt som skolenheternas VA-värden ”krymper” mot 0.
Breddningen av konfidensintervallen speglar den ökade osäkerhet det innebär att
spå hur effektiva skolenheterna kommer att vara i framtiden. I genomsnitt är
konfidensintervallen 11 procent längre än dem i figurerna 6 och 7.
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Figur 31. Framtida VA-värden för 2017/18 års kohort baserad på 2015/16 och 2016/17 års
data med 95-procentiga konfidensintervall.

Då har vi bara prognostiserat VA-värden ett år framåt i tiden. Eftersom högstadiet
varar i tre år vill föräldrar och elever ha prognoser tre år framåt i tiden. Leckie och
Goldstein (2009) har data för sex kohorter engelska elever och kan uppskatta
osäkerheten i VA-värdena fem år framåt i tiden.67 I deras studie är det enbart en
handfull av 266 skolor (3,4 procent) som skiljer sig från den genomsnittliga skolan.
Då deras resultat är i linje med våra, innebär det att för en treårsprognos skulle så
få som 10–20 procent av skolenheterna skilja sig signifikant från snittet. Om det
gick att beräkna VA-värden för hela grundskolan, skulle man vid skolval vilja
prognosticera nio eller tio år framåt i tiden. Med den stora osäkerhet en sådan
långtidsprognos innebär, skulle ingen skolenhet skilja sig signifikant från snittet.
Däremot skulle man fortfarande kunna hitta signifikanta skillnader om man parvis
jämför skolor. Dock kan det bli svårt för föräldrar att göra sådana jämförelser om
det är tre, fyra skolor som är intressanta för deras barn.
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Leckie och Goldstein (2009).
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5. Skolverkets bedömning
Skolverket har undersökt förutsättningarna för en modell med förädlingsvärden
eller value added (VA) för att bedöma kvaliteten i skolor. För att testa modellen
har vi beräknat VA-värden för samtliga skolenheter med högstadium och minst
fem elever som slutade grundskolan 2016 och 2017.
I den svenska debatten har en modell för VA-värden främst setts som ett underlag
för att elever och föräldrar ska kunna göra ett informerat skolval. Det framhöll
exempelvis 2015 års skolkommission i sitt slutbetänkande och menade att arbetet
med att utforma sådana mått borde ges hög prioritet.68 Det finns också exempel på
att VA-värden har använts för att exempelvis fördela resurser mellan skolor och
för att bedöma hur väl olika skolor fungerar.
Skolverkets analys visar på flera svårigheter att använda VA-värden för att hjälpa
elever och föräldrar att välja skola. Framför allt är det ett problem att värdena
kommer att vara så osäkra att man i de flesta fallen inte med någon större
tillförlitlighet kan skilja olika skolor från varandra. Dessutom ser vi att en skolas
VA-värde kan variera kraftigt mellan olika år. Det blir alltså svårt för elever och
föräldrar att utifrån dessa mått bedöma om en skola är bättre än en annan.
Hur sinnrik man än är, finns det alltid en risk att man missar att inkludera
betydande faktorer i VA-modellen. I vår modell har vi försökt korrigera för ett
flertal av de bakgrundsfaktorer som har en väldokumenterad betydelse för elevens
skolprestationer. Men det finns troligen andra faktorer som vi inte lyckats beakta.
Om de inte har så stor inverkan på meritvärdena, spelar det inte så stor roll. Men
om de har en betydande effekt, riskerar en sådan exkludering att ge systematiska
fel i VA-värdena. Hur stora de systematiska felen är, kan vi dock inte veta.
VA-värdena kan bara visa på kvalitet så som den mäts med hjälp av betyg eller
nationella prov. Övriga kvaliteter mäts bara i den mån de korrelerar med betyg
eller nationella prov. Om man utformar en VA-modell måste man alltså vara tydlig
med vad de estimerade VA-värdena mäter och vad de inte mäter.
Vi ser det också som ett problem att använda ett mått på skolans prestation som är
så komplext att endast ett fåtal av de berörda eleverna, föräldrarna, personalen i
skolan och företrädarna för huvudmännen kan tolka det korrekt.
Även om vi ser ett antal problem med att rangordna skolor efter deras beräknade
VA-värden bör vi komma ihåg att motsvarande rangordning i praktiken redan görs
utifrån betyg och meritvärden samt Skolverkets SALSA-mått. VA är ett mer
rättvisande mått på en skolas kvalitet än både betyg, meritvärde och SALSA, då
elever och föräldrar står inför ett kommande skolval. Detta eftersom VA till
skillnad från både betygen och SALSA fokuserar på skolans bidrag till elevernas
resultat.
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Även om VA-värdena är behäftade med viss osäkerhet, kan de – rätt använda –
vara en av flera metoder för att analysera skolväsendet. Men Skolverkets
bedömning är att det är mycket tveksamt om man ska använda VA-värden som
underlag för skolval. Man kan inte med någon större tillförlitlighet skilja olika
skolor från varandra och VA-värden kan variera kraftigt mellan olika år. Det skulle
därmed vara mycket svårt för elever och föräldrar att utifrån dessa VA-värden
bedöma enskilda skolors kvalitet.
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Bilaga
B1. En mer generell value added-modell
En mer generell hierarkisk linjär modell tillåter inte bara intercepten att variera,
utan även lutningskoefficienterna. För att beskriva en sådan modell kan man,
analogt med indelningen av interceptet, för varje bakgrundsvariabel k dela in den
tillhörande lutningskoefficienten för skolenhet j i en genomsnittlig
lutningskoefficient och skolenhet j:s avvikelse till den genomsnittliga
lutningskoefficienten. För lutningskoefficienten som hör till variabeln X1 blir
omskrivningen:
b1j = a10 + U1j.
Modell (2), se avsnitt 2.5, kan då ekvivalent skrivas som följer, om interceptet och
lutningskoefficienten för X1 (men inte någon annan lutningskoefficient) tillåts
variera:69
Yij = a00 + a10x1ij + b2x2ij + … b12x12ij + U0j + U1jx1ij + Rij

(4)

Modell (4) illustreras grafiskt i figur 31 med tre vertikala Y-axlar. Det är uppenbart
att det finns skillnader i lutningskoefficienterna för de tre skolenheterna.
Tolkningen är att skolenhet 1 lyckas bäst med det kompensatoriska uppdraget med
avseende på X1 eftersom linjen som representerar den skolenheten har svagast
lutningskoefficient. Om vi låter X1 representera elevernas genomsnittliga betyg
från årskurs 6, kan man med andra ord tolka den svagare lutningen som att:
oavsett vad eleverna har för genomsnittligt betyg från årskurs 6 så går de ut årskurs
9 med ungefär samma meritvärden. Med motsvarande tolkning lyckas skolenhet 3
sämst med det kompensatoriska uppdraget eftersom linjen som representerar den
skolenheten har starkast lutningskoefficient: det vill säga elever med låga
genomsnittliga betyg från årskurs 6 går ut årskurs 9 med låga meritvärden och
elever med höga genomsnittliga betyg från årskurs 6 går ut årskurs 9 med höga
meritvärden.
Genom att tillåta lutningskoefficienterna som tillhör övriga bakgrundsvariabler i
modellen variera mellan skolenheterna, kan man på motsvarande sätt få mått på
hur bra skolenheter är på att utjämna eventuella skillnader i meritvärden mellan
flickor och pojkar, mellan elever med svensk och utländsk bakgrund osv.,
konstanthållet för värden på övriga bakgrundsvariabler.
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Figur 31. Olika lutningskoefficienter och olika vertikala axlar enligt modell (4).

Det krävs både en viss försiktighet och tydlighet när man ska tolka intercepten i en
sådan här modell eftersom värdet noll för många variabler inom
samhällsvetenskaperna är godtycklig. Om värdet noll för X1 ligger vid Y(1)-axeln
finns inga skillnader i intercepten för de tre skolenheterna. Tolkningen blir att de
tre skolenheterna har samma VA-värde med avseende på genomsnittligt
meritvärde, det vill säga de presterar på samma nivå. Om man transformerar X1 så
att nollan flyttas åt vänster, till Y(2)-axeln, då blir tolkningen att skolenhet 1
presterar bäst och skolenhet 3 sämst. Om transformeringen av X1 i stället görs så
att nollan flyttas åt höger, till Y(3)-axeln, då blir tolkningen att skolenhet 3
presterar bäst och skolenhet 1 sämst.
Vid tolkningen av interceptet som ett mått på VA-värdet för en modell med
varierande lutningskoefficient, underlättar det därför om man definierar X-skalan
så att x = 0 får en meningsfull tolkning. Ofta är det lämpligt att låta x = 0 motsvara
populations- eller stickprovsgenomsnittet.
Med tolv bakgrundsvariabler i en modell som tillåter att både interceptet och
lutningskoefficienterna varierar får man upp till 13 VA-värden på en skolenhets
bidrag till elevernas kunskapsutveckling: ett för interceptet och tolv som var och
en anger hur pass bra skolenheten är på sitt kompensatoriska uppdrag för varje
elevgrupp som de tolv bakgrundsvariablerna representerar.
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B2. Beräkning av value added-värden
De slumpmässiga feltermerna på skolenhetsnivå, U0j (dvs. VA-värdena), är inte
parametrar i statistisk bemärkelse, utan latenta (dvs. icke observerbara) variabler.
Eftersom VA-värdena inte är statistiska parametrar, skattas de inte som en
integrerad del när modellparameterna skattas. Skattningen görs i stället med en
metod där man beräknar VA-värdena som empiriska Bayesestimatorn.70 Till
skillnad från den konventionella OLS-estimatorn71, som beräknar en skolenhets
VA-värde med data enbart från den enskilda skolenheten, kombinerar
Bayesestimatorn data från två källor: dels från den enskilda skolenheten, men
också från hela populationen av skolenheter.72 Den kombinerade skattningen av
VA-värdet för en enskild skolenhet är ett viktat medelvärde av VA-värdet beräknat
för den enskilda skolenheten och VA-värdet beräknat som ett medelvärde av alla
skolenheters VA-värden (som per definition är 0). Ju fler årskurs 9-elever på den
enskilda skolenheten desto större vikt får skolenhetens VA-värde från VA-värdet
beräknat för den enskilda skolenheten och desto mindre vikt får det från
genomsnittet av hela populationens VA-värden.73 På motsvarande sätt fungerar
Bayesestimatorn så att ju färre årskurs 9-elever på den enskilda skolenheten desto
mindre vikt får skolenhetens VA-värde från VA-värdet beräknat för den enskilda
skolenheten och desto mer vikt får det från genomsnittet av hela populationens
VA-värden. För stora skolenheter är Bayesestimatorn praktiskt taget samma som
VA-värdet beräknat enbart på den enskilda skolenheten och för extremt små
skolenheter sammanfaller skolenhetens VA-värde nästan helt med
populationsgenomsnittet av VA-värden, dvs. 0. Fördelen med Bayesestimatorn är
att den har betydligt högre precision i skattningarna än OLS-estimatorn.
Nackdelen är att små skolenheter som håller hög standard får svårare att få höga
VA-värden och små skolenheter som håller låg standard får svårare att få låga VAvärden.74 Skolenheternas ringa storlek gör att deras VA-värden krymper mot
värdet 0.

Bayesestimatorn kommer från den Bayesianska paradigmen som innebär att resultaten för en
enskild skolenhet både baseras på aprioriinformation (från populationen av skolenheter) och på
aposterioriinformation (som också inkluderar data från den enskilda skolenheten) för att minska
osäkerheten i skattningarna. Se Snijders och Bosker (2012) för en utförligare beskrivning.
71 Ordinary Least Squares estimator. För en utförligare beskrivning av OLS, se till exempel Hogg
med flera (2015).
72 Att vi kan använda data från hela populationen av skolenheter för att skatta en enskild skolas
VA-värde, kommer av antagandet att alla skolenheters VA-värden är variabler från samma
underliggande normalfördelning med medelvärde 0 och varians τ 2.
73 Det stämmer inte helt. Fördelningen av vikten styrs också av förhållandet mellanskolsvariationen
och inomskol-mellanelevvariationen i meritvärdet.
74 Givet samma värden på övriga bakgrundsvariabler.
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