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3 BILAGA 3 

Simuleringsmodellen och dess 

kvalitet 

B3.1 Beskrivning av simuleringsmodellen 

Simuleringen är i grunden baserad på faktiska data gällande årskurs 9 år 2013-

2019. I simuleringen utnyttjas alla bakgrundsvariabler som eleverna faktiskt 

uppvisar i data, så som tex. kön, migrationsbakgrund och föräldrarnas 

genomsnittliga utbildningsnivå. Dessutom används uppgifter på klass- och 

skolnivå så som klasstillhörighet, skoltillhörighet samt om skolan är kommunal 

eller fristående. Slutligen utnyttjas även elevernas skolresultat i form av såväl 

slutbetyg som provbetyg. 

För att kunna utvärdera hur likvärdiga betygen sätts för enskilda elever enligt 

olika betygsmodeller, måste uppgift finnas om elevernas sanna (latenta) kunskap, 

vilket naturligtvis inte finns att tillgå i verkligheten. Att använda elevernas 

faktiska betyg eller provbetyg kan fungera som en approximation på deras sanna 

kunskap men de är behäftade med en residualterm vars innehåll är okänt, dvs 

residualtermen kan gömma underliggande samband som det inte finns möjlighet 

att kontrollera för. 

Av den anledningen utnyttjas endast elevernas provbetyg i ett givet ämne för att 

skatta de samband som råder mellan elevernas provbetyg och de mest relevanta 

bakgrundsvariablerna. Detta görs genom linjär regression. Dessa samband fångas 

upp av det predicerade värdet för varje elev från regressionsskattningen och är 

således ett mått på det förväntade resultat som elever med samma värden på 

bakgrundsvariablerna i genomsnitt har. En elevs provresultat kan ses som 

summan av ett förväntat värde och en residualterm. I detta steg har residualtermen 

eliminerats, dvs den del av en elevs provresultat som ej kan förklaras med 

tillgängliga variabler har eliminerats från den kommande simuleringen. 

Det predicerade/förväntade värdet för en elev utgör grunden för dennes sanna 

kunskap men innehåller bara information om vad eleven kan förväntas ha för 

sann kunskap, inte vad dennes egentliga sanna kunskap är. Således uppvisar 

variabeln också för lite variation jämfört med den variation som elevers sanna 

kunskap borde uppvisa. 

För att efterlikna den naturliga variation som finns kring ett förväntat 

kunskapsvärde läggs i nästa steg till en slumpterm. Summan av elevens 

predicerade värde från regressionen och slumptermen definieras sedan som 

elevens sanna kunskap. Denna sanna kunskap kommer inte att motsvara vad en 

given elevs sanna kunskap är i verkligheten (den är okänd), men genom att 
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definiera denna variabel som elevens sanna kunskap har en elevpopulations sanna 

kunskap simulerats.1 

Dessutom kommer denna sanna kunskap vara fördelad över en given årskull på 

ett sätt som kan förväntas utifrån faktiska data. Detta innebär till exempel att 

flickor i genomsnitt kommer att ha en högre sann kunskap i svenskämnet, att 

elever med mer högutbildade föräldrar i genomsnitt kommer att ha en högre sann 

kunskap. Dessutom kommer den sanna kunskapsfördelningen att vara fördelad på 

olika skolor och klasser på ett sätt som i genomsnitt kommer att likna hur 

fördelningen skulle ha sett ut i verkligheten.2 Elevens sanna kunskap betecknas 

som [RB] och är en kontinuerlig variabel. Variabeln [RB] kan tolkas som en elevs 

perfekt rättvisa betyg eftersom ett betyg som sätts lika med elevens sanna 

kunskap per definition måste vara ett perfekt rättvist betyg.3 

Nu finns en startpopulation med relevanta bakgrundsuppgifter och dessutom har 

elevernas sanna kunskap [RB] simulerats. I nästa steg kan utfallet för olika 

betygsmodeller simuleras. Detta innebär att olika karaktärsdrag för olika 

betygsmodeller modelleras och elevers betyg simuleras utifrån dessa 

betygsmodeller. 

I ett sista steg kan sedan elevers betyg utifrån olika betygsmodeller jämföras med 

deras sanna kunskap [RB], dvs med det betyg de skulle ha fått om betygen sattes 

perfekt rättvist. 

Genom att jämföra den percentilranking eleverna får utifrån de betyg de tilldelats 

enligt de olika betygsmodellerna med den percentilranking de skulle få utifrån 

deras sanna kunskap kan undersökas vilken betygsmodell som uppvisar störst 

samstämmighet med den sanna kunskapen. Den betygsmodell som uppvisar störst 

samstämmighet med [RB] bedöms vara den betygsmodell som är mest likvärdig, 

sett ur ett totalperspektiv. Nedan redovisas de steg som görs på ett mer formellt 

sätt. 

1. Generering av elevers sanna kunskap 

Här utnyttjas faktiska data vad gäller elevers provbetyg och bakgrundsvariabler 

för att skatta predicerade värden utifrån en linjär regressionsmodell: 

[pb_ää] = b0 + b1*[sex] + b2*[migswe] + b3*[migfor] + b4*[nyinvand] +             

b5*[edu13] + b6*[ää_pb_skola] + b7*[hman]  (1) 

Där: 

[pb_ää] = elevens provbetyg i respektive matematik/svenska/engelska 

 
1 Den kommer inte heller att motsvara elevens faktiska provresultat eftersom elevens slumpterm är oberoende av elevens 

residual från regressionen.  
2 Detta innebär inte att en given skola kommer att ha exakt samma kunskap som den kanske har i verkligheten men 

skolor med en given profil utifrån bakgrundsvariablerna kommer i genomsnitt ha en sann kunskap som de sannolikt som 
grupp skulle haft. 
3 Vi utgår således från att rättvisa betyg ska sättas efter elevers sanna kunskap. En prestation på ett prov är bara en 

skattning av elevens sanna kunskap och innehåller ett mätfel. [RB] har inget mätfel. 
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[sex] = 1 om eleven är flicka, annars 0. 

[migswe] = 1 om eleven är född i Sverige med utländsk bakgrund, annars 0. 

[migfor] = 1 om eleven är född utomlands, annars 0. 

[nyinvand] = 1 om eleven är nyinvandrad (senaste 4 åren), annars 0. 

[edu13] = föräldrarnas genomsnittliga högsta utbildningsnivå utifrån en 7-gradig 

skala (SUN 2000 old) vilket genererar en variabel med 13 steg. 

[ää_pb_skola] = skolans genomsnittliga provbetyg i respektive ämne. 

[hman] = 1 om fristående huvudman, annars 0. 

Utifrån den skattade regressionsmodellen (1) sparas de predicerade värdena 

[pred_ää] för varje elev och för respektive ämne. De predicerade värdena 

standardiseras årsvis och skalas om till [pred_skala_ää]. Denna variabel utgör 

grunden för elevers sanna kunskap.4 

För att återskapa den naturliga variation som finns i elevers sanna kunskap, givet 

deras förutsättningar enligt modellen, läggs en slumpterm till i ett senare steg. 

 

2. Generering av elevers sanna kunskap och betyg 

Ingångsvärden (anpassas för varje enskilt ämne men samma för alla 7 år) 

Ingångsparametrar (matematik): 

sigma_ku = 1.45  (elevnivå)  

sigma_pr = 0.55  (elevnivå) 

sigma_elev = sigma_pr /sqrroot(5) = 0.25 (elevnivå) 

sigma_klass = 0.18  (klassnivå) 

c1 = -0.04 

rv_vikt = RV.NORMAL(0.30, 0.15) (klassnivå) 

sigma_sk = 0.21  (skolnivå) 

b1 = -0.20 

b2 = 0.06 

rv_provstab = RV.NORMAL(0, 0.164) (årskullsnivå) 

 
4 För att förenkla hanteringen har de predicerade värdena [pred_ää] standardiserats årsvis och sedan skalats om så att de 
för alla år har genomsnitt som motsvarar det genomsnittliga provbetyget för de 7 åren. På så sätt eliminerar vi 

fluktuationer i proven som kan leda till att vi över- eller underskattar olika årskullars sanna kunskap. Antagandet här är 

således att alla årskullar har samma genomsnittliga sanna kunskap. 
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Ingångsparametrarna har kalibrerats så att simulerad data uppvisar samma 

egenskaper och strukturer som faktiska data utifrån ett antal mått som redovisas 

senare. Kalibreringen är unik för varje ämne men är samma för alla 7 år (förutom 

rv_provstab eftersom det är en slumpvariabel på årskullsnivå), dvs de ska 

generera data som stämmer för medelvärden över 7 år. 

Slumpvariabler 

[rv_kunsk] =RV.NORMAL(0, sigma_ku) (slumpvariation i elevers kunskap) 

[rv_prov] =RV.NORMAL(0, sigma_pr) (slumpvariation i elevers NP- eller 

NSP-resultat) 

[rv_elev] =RV.NORMAL(0, sigma_elev) (total slumpvariation i elevers 5 

skolbaserade prov) 

Sann kunskap (Rättvist Betyg), Slutprovsresultat och lärarens info om eleven 

[RB_kont] = [pred_skala_ää] + [rv_kunsk] (elevens sanna 

kunskap på en 

kontinuerlig skala) 

[NSP_kont] = [RB_kont] + [rv_prov] + [rv_provstab] (elevens provresultat 

på kontinuerlig skala) 

[LB0] = [RB_kont] + [rv_elev] (Lärarens uppfattning 

om elevens kunskap 

utan tolkningsvariation 

på klass- och skolnivå) 

Tolkningsvariation på klass- och skolnivå (relativ betygsättning och hman) 

[rv_klass] = c1 * ([LB0_klass] – [LB0_skola]) + RV.NORMAL(0, sigma_klass) 

[rv_skola] = b1 * ([LB0_skola] – [LB0_riket]) + b2 * [hman] + RV.NORMAL(0, 

sigma_sk) 

Lärarens betyg med tolkningsvariation på klass- och skolnivå: [LB1] och 

[LB2]. 

a. Lärarens betygsättning givet att ingen information om resultat från slutprovet 

återförs till läraren. 

[LB1_kont] = [RB_kont] + [rv_elev] + [rv_klass] + [rv_skola] 

 

b. Lärarens betygsättning när denne tar godtycklig hänsyn till resultat på NP. 

[LB2_kont] = [RB_kont] + (1-[rv_vikt]) * [rv_elev] + [rv_vikt] * ([rv_prov] + 

[rv_provstab]) + [rv_klass] + [rv_skola] 
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Transformering till diskret 1-6 skala. 

[RB_kat] = RND([RB_kont]) (avrundning till heltal) 

[NSP_kat] = RND([NSP_kont]) 

[LB1_kat] = RND([LB1_kont]) 

[LB2_kat] = RND([LB2_kont])  

  

RECODE [RB_kat] [NSP_kat] [LB1_kat] [LB2_kat]  (Lowest thru 1=1) (6 

thru Highest=6).  

 

OBS! [LB2_kat] motsvarar elevens betyg i dagens betygssystem (betygsmodell 

M0). 

  

Standardisering och transformering till 1-100 skala med medelvärde 50 och 

stdav 15. 

[RB] = (([RB_kont] – [RB_mean_riket]) / [RB_sd_riket]) * 15 +50.  

[NSP_temp] = (([NSP_kont] – [NSP_mean_riket]) / [NSP_sd_riket]) *15 +50.  

[LB1] = (([LB1_kat] – [LB1_kat_mean_riket]) / [LB1_kat_sd_riket]) * 15 +50.  

 

Avrundning till heltal samt justering av värden som ligger utanför 1-100 

intervallet. 

[NSP] = RND([NSP_temp]). 

RECODE [RB] [NSP] [LB1] (Lowest thru 1=1) (100 thru Highest=100). 

OBS! [RB] är elevens sanna kunskap och [NSP] är elevens provresultat på 

slutprovet. [LB1] är det lärarbetyg som erhålls om läraren inte har tillgång till 

elevens resultat på ett nationellt slutprov, där alla resultat är transformerade och 

standardiserade till 1-100 skala med medelvärde 50 och stdav 15.5 

 

 
5 [LB1] är uttryckt på en 1-100 skala men är fortfarande att betrakta som en diskret variabel med 6 steg. Enda skillnaden 

är att den standardiserats för varje år och sedan projicerats på 1-100 skalan för att modereringen enligt MMOD ska 

fungera korrekt. Detta innebär att för varje år finns bara 6 diskreta utfall även om de inte är jämna heltal. Se tabell B2.1b 

och jämför olika års min och maxvärde för exempel. 
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3. Beräkning av modererat betygsvärde MB för betygsmodell 

MMOD 

[MLB1_skolagg] motsvarar elevens modererade betygsvärdet (MB) baserat på 

linjär modell modererat på skolnivå.6 

[MLB1_skolagg_temp] beräknas genom att skala den temporära MLB_temp så 

att medelvärde och spridning på skolan motsvarar skolans medelvärde och 

spridning på slutprovet NSP. 

 

IF ([LB1_sd_skola] >0 & [NSP_sd_skola] > 0):  (generellt fall: variation 

i LB1 och NSP) 

[MLB1_skolagg_temp] = [NSP_skola] + ([LB1] – [LB1_skola]) * 

([NSP_sd_skola] / [LB1_sd_skola]) 

 

ELSE IF ([ma_elever_skola] = 1): (specialfall 1: endast 1 elev på skolan) 

[MLB1_skolagg_temp] = [NSP_skola]. 

 

ELSE IF ([LB1_sd_skola] >0 & [NSP_sd_skola] = 0): (specialfall 2: ingen 

variation i NSP) 

[MLB1_skolagg_temp] = [NSP_skola] + ([LB1] – [LB1_skola]) 

 

ELSE IF ([LB1_sd_skola] = 0): (specialfall 3: ingen variation i LB1) 

[MLB1_skolagg_temp] = [NSP_skola] 

 

Transformering av värden som ligger utanför intervallet till 1 eller 100.  

[MLB1_skolagg] = [MLB1_skolagg_temp] 

RECODE [MLB1_skolagg] (Lowest thru 1=1) (100 thru Highest=100).  

  

 
6 Moderering på klassnivå följer samma mönster och redovisas ej. 
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4. Beräkning av korrigerat lokalt betyg KLB för betygsmodell 

MSD 

[KLB_skolagg] motsvarar elevens korrigerade lokala betyg efter att skolan tagit 

hänsyn till NP-resultat. (Skolorna får själva korrigera), baserat på korrigering på 

skolnivå. 

 

Beräkning av hur mycket skolan avviker i betygssteg samt hur många 

elevers betyg som måste sänkas/höjas. 

[diff_skola] = [LB2_skola] – [NSP_kat_skola] (skolans genomsnittliga betyg 

minus skolans genomsnittliga 

resultat på slutprovet, utifrån 

provbetyg, dvs diskret skala) 

[diff_total] = [diff_skola] * [ma_elever_skola] 

 

Beräkning av varje elevs avstånd till betygsgräns upp och ned. 

[diff_elev] = [LB2_kont] – [LB2_kat] (utifrån lärarens bedömning, 

hur nära eleven ligger gränsen 

för närliggande betyg) 

 

Rangordning av eleverna efter hur mycket de avviker i kontinuerligt betyg 

mot diskret. 

RANK VARIABLES=[diff_elev] (D) BY [VERKAR] [skod] 

RANK INTO [rank_diff_elev_max] (1 för elev som ligger närmast 

att få högre betyg) 

   

RANK VARIABLES= [diff_elev] (A) BY [VERKAR] [skod]  

RANK INTO [rank_diff_elev_min] (1 för elev som ligger närmast 

att få lägre betyg) 

  

Absolutvärde och trunkering av skolans avstånd mellan betyg och resultat 

på provet. Trunkeringen innebär att skolans absoluta avstånd alltid 

avrundas nedåt.  

[abs_total] =ABS(TRUNC([diff_total])).  
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Om skolans resultat på NSP är högre än skolans preliminära betyg LB2_kat 

höjs alla elever som ligger närmast att höjas: 

IF ([diff_total] < 0 & [LB2_kat] < 6 & [rank_diff_elev_max] <= [abs_total]): 

[KLB_skolagg] = [LB2_kat] +1.    

 

Om skolans resultat på NSP är lägre än skolans preliminära betyg LB2_kat 

sänks alla elever som ligger närmast att sänkas: 

ELSE IF  ([diff_total] > 0 & [LB2_kat] > 1 & [rank_diff_elev_min] <= 

[abs_total]) 

[KLB_skolagg] = [LB2_kat] -1. 

 

Om skolans resultat på NSP är lika med skolans betyg behöver inte betygen 

korrigeras: 

ELSE. 

[KLB_skolagg] = [LB2_kat] 

 

5. Beräkning av nationell intagningspoäng 

[W_nsp] = 0.40 (vikten för elevens 

individuella resultat på NSP) 

[W_mlb] = 0.60 (vikten för elevens 

modererade betygsvärde) 

 

[NIP1_skolagg] = [W_mlb] * [MLB1_skolagg] + [W_nsp] * [NSP] (för MMOD) 

[NIP0] = [W_mlb] * [LB1] + [W_nsp] * [NSP] (för MNORD) 

 

 

6. beräkning av utvärderingsvariabler 

Percentilranking (årsvis) av kunskapsmått, provresultatmått och betygsmått. 

RANK VARIABLES=[RB] [LB1] [LB2_kat] [NSP] [NSP_kat] [MLB1_skolagg] 

[KLB_skolagg] [NIP0] [NIP_skolagg] (A) BY VERKAR  

  /PERCENT INTO [PRB] [PLB1] [PLB2_kat] [PNSP] [PNSP_kat] 

[PMLB1_skolagg] [PKLB_skolagg]  [PNIP0] [PNIP_skolagg]  
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 Beräkning av utvärderingsvariabel för elevnivån 

[diff_rank_LB1_RB] = [PLB1] – [PRB] (skillnad i elevs ranking i 

lokalt betyg innan moderering 

och enligt sann kunskap) 

 

[diff_rank_LB2_RB] = [PLB2_kat] – [PRB] (skillnad i elevs ranking i 

betyg enligt M0 och enligt 

sann kunskap) 

  

[diff_rank_NSP_RB] = [PNSP] – [PRB] (skillnad i elevs ranking enligt 

slutprov (1-100 skala) och 

enligt sann kunskap) 

 

[diff_rank_NSPkat_RB] = [PNSP_kat] – [PRB] (skillnad i elevs ranking enligt 

slutprov (1-6 skala) och enligt 

sann kunskap) 

  

[diff_rank_MLB1skolagg_RB] = [PMLB1_skolagg] – [PRB] (skillnad i elevs 

ranking i 

modererat betyg 

och enligt sann 

kunskap) 

 

[diff_rank_KLBskolagg_RB] = [PKLB_skolagg] – [PRB] (skillnad i elevs 

ranking i korrigerat 

betyg enligt MSD 

och enligt sann 

kunskap) 

 

[diff_rank_NIPskolagg_RB] = [PNIP_skolagg] – [PRB] (skillnad i elevs 

ranking i nationell 

intagningspoäng 

enligt MMOD och 

enligt sann 

kunskap) 
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7. Utvärderingsindikator 

FILTER OFF. 

USE ALL. 

COMPUTE filter_$=([pred_skala_ma] >= 0 & [klass_ma] > 0). 

FILTER BY filter_$.  

EXECUTE. 

SPLIT FILE LAYERED BY [VERKAR].  

 

DESCRIPTIVES VARIABLES= 

[diff_rank_LB2_RB] (M0) 

[diff_rank_NSP_RB] (MEX_stand) 

[diff_rank_NSPkat_RB] (MEX_mål) 

[diff_rank_KLBskolagg_RB] (MSD styrning på skolnivå) 

[diff_rank_MLB1skolagg_RB] (MMOD, endast moderering, på 

skolnivå) 

[diff_rank_NIP0_RB] (MNORD Intagningspoäng stand 

[diff_rank_NIP0kat_RB] (MNORD Intagningspoäng mål) 

[diff_rank_NIP1skolagg_RB] (MMOD Intagningspoäng) 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 

Där Standardavvikelsen motsvarar GAP (Genomsnittlig Avvikelse i 

Percentilranking) för varje år (I figur 1a-c är GAP-värdet genomsnittet av GAP 

för de 7 åren 2013-2019). 
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B3.2 Överensstämmelse mellan simulerade och 

faktiska data 

Den simulerade datan har kalibrerats för att så bra som möjligt efterlikna faktiska 

data i viktiga avseenden. Kalibreringen har gjorts baserat på genomsnittet av de 7 

årens faktiska data, dvs den simulerade datan har kalibrerats för att efterlikna 

genomsnittet över 7 år av faktiska data, inte varje enskilt år.7 I tabell B3.1a-c 

redovisas de slutliga kalibrerade parametervärdena för matematik, svenska 

respektive engelska. I tabell B3.2a-c redovisas såväl simulerade som faktiska 

värden för de mått som varit mål för kalibreringen, dvs de mått som vi har försökt 

få så lika som möjligt mellan faktiska och simulerade data. Det handlar om 

medelvärde och spridning för provbetyget, korrelationen mellan provbetyg och 

slutbetyg (som utgör ett mått på provets reliabilitet), variation mellan klasser och 

mellan skolor i avvikelse mellan slutbetyg och provbetyg samt effekten av relativ 

betygsättning och huvudman på denna avvikelse. 

Observera att i dessa simuleringar har inte beaktats att riksgenomsnittet i 

provbetyg och slutbetyg skiljer sig systematiskt i faktiska data. I dessa 

simuleringar kommer provbetygen i genomsnitt att vara på samma nivå som 

slutbetygen. Detta påverkar dock inte de utfallsmått som kalibreras mot. 

 

Tabell B3.1a Kalibrerade parametervärden för matematik (genomsnitt 2013-2019) 

Parametervärden: 

W_nsp = 0.40 

W_mlb = 0.60 

sigma_ku = 1.45 

sigma_pr = 0.55 

sigma_elev = 0.25 

sigma_klass = 0.18 

c1 = -0.04 

rv_klass = c1 * (pb_klass - pb_klass_skola) + RV.NORMAL(0, sigma_klass) 

rv_vikt = RV.NORMAL(0.30, 0.15) 

sigma_sk = 0.21 

b1 = -0.20 

b2 = 0.06 

rv_skola = b1 * (pb_skola - pb_skola_riket) + b2 * hman + RV.NORMAL(0, sigma_sk) 

rv_provstab = RV.NORMAL(0, 0.164) 

 

  

 
7 Detta har framförallt gjorts som en tidsbesparande åtgärd då kalibreringen är relativt tidskrävande. Konsekvensen blir 
att man till viss del kan se de 7 åren som 7 oberoende slumpmässiga simuleringar och spridningen mellan de 7 åren i 

simulerade värden kan tolkas som ett mått på den statistiska osäkerheten i simuleringen. Observera dock att detta ska ses 

som en approximativ skattning av standardfelet eftersom varje år skiljer sig något vad avser elevsammansättning. 
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Tabell B3.1b Kalibrerade parametervärden för svenska (genomsnitt 2013-2019) 

Parametervärden: 

W_nsp = 0.30 

W_mlb = 0.70 

sigma_ku = 1.2 

sigma_pr = 0.75 

sigma_elev = 0.34 

sigma_klass = 0.20 

c1 = 0.09 

rv_klass = c1 * (LB0_klass - LB0_skola) + RV.NORMAL(0, sigma_klass) 

rv_vikt = RV.NORMAL(0.30, 0.15) 

sigma_sk = 0.16 

b1 = -0.12 

b2 = 0.00 

rv_skola = b1 * (LB0_skola - LB0_riket) + b2 * hman + RV.NORMAL(0, sigma_sk) 

rv_provstab = RV.NORMAL(0, 0.07) 

 

 

Tabell B3.1c Kalibrerade parametervärden för engelska (genomsnitt 2013-2019) 

Parametervärden: 

W_nsp = 0.45 

W_mlb = 0.65 

sigma_ku = 1.3 

sigma_pr = 0.45 

sigma_elev = 0.20 

sigma_klass = 0.17 

c1 = 0.03 

rv_klass = c1 * (LB0_klass - LB0_skola) + RV.NORMAL(0, sigma_klass) 

rv_vikt = RV.NORMAL(0.30, 0.15) 

sigma_sk = 0.15 

b1 = -0.08 

b2 = 0.05 

rv_skola = b1 * (LB0_skola - LB0_riket) + b2 * hman + RV.NORMAL(0, sigma_sk) 

rv_provstab = RV.NORMAL(0, 0.06) 
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Tabell B3.2a Faktiska och simulerade värden för de utfallsmått som ingångsparametrarna 

kalibrerats mot. Genomsnitt 2013–2019. matematik* 

1. Medelvärde och spridning i provbetyg     

    Mean stdav(mean) 
Std. 
Deviation 

stdav(stda
v) 

faktisk [ma_pb] 2,95 0,16 1,42 0,07 

simulerad [NSP_kat] 3,07 0,11 1,50 0,01 

      
2. Korrelation mellan provbetyg och 
betyg     

   Korrelation   

    mean(korr) stdav(korr)   

faktisk [ma_pb]*[ma_betyg] 0,913 0,014   

simulerad [NSP_kat]*[LB2_kat] 0,915 0,001   

      
3. Mellanklass- resp. mellanskolvariation i avvikelse mellan betyg och 
provbetyg   

    Mean stdav(mean)   

faktisk Mellanklassvariation 7,3% 1,1%   

  Mellanskolvariation 11,8% 2,3%   

    Mean 
stadav(mean
)   

simulerad Mellanklassvariation 6,4% 0,4%   

  Mellanskolvariation 10,8% 0,7%   

      
4. Effektstorlek (ej standardiserad)av relativ betygsättning och 
huvudman   

    
Effektstorle
k stdav(effekt)   

faktisk [ma_pb_klass] -0,12 0,004   

 [ma_pb_skola] -0,06 0,005   

  [hman] 0,05 0,004   

    
Effektstorle
k stdav(effekt)   

simulerad [NSP_kat_klass] -0,13 0,004   

 [NSP_kat_skola] -0,06 0,004   

  [hman] 0,05 0,003   

* Stdav(mean) avser spridningen mellan årskullar i riksgenomsnittet. Eftersom simulerade data kalibrerats mot 

genomsnittet för de 7 åren (dvs samma ingångsparametrar för samtliga 7 år) så är spridningen mellan åren betydligt 

mindre i simulerad jämfört med faktiska data. 

Resultat i tabellsektion 3 och 4 bygger på 3-nivåmodell skattad i SPSS (ej viktat för skol eller klasstorlek). Utfallsmått 

är avvikelse mellan betyg och provbetyg. 
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Tabell B3.2b Faktiska och simulerade värden för de utfallsmått som ingångsparametrarna 

kalibrerats mot. Genomsnitt 2013–2019. Svenska. * 

1. Medelvärde och spridning i provbetyg     

    Mean stdav(mean) 
Std. 
Deviation 

stdav(stda
v) 

faktisk [sv_pb] 3,58 0,07 1,28 0,05 

simulerad [NSP_kat] 3,58 0,08 1,45 0,00 

      
2. Korrelation mellan provbetyg och 
betyg     

   Korrelation   

    mean(korr) stdav(korr)   

faktisk [sv_pb]*[sv_betyg] 0,866 0,007   

simulerad [NSP_kat]*[LB2_kat] 0,871 0,001   

      
3. Mellanklass- resp. mellanskolvariation i avvikelse mellan betyg och 
provbetyg   

    Mean stdav(mean)   

faktisk Mellanklassvariation 7,0% 0,8%   

  Mellanskolvariation 4,7% 0,8%   

    Mean 
stadav(mean
)   

simulerad Mellanklassvariation 6,8% 0,2%   

  Mellanskolvariation 4,5% 0,4%   

      
4. Effektstorlek (ej standardiserad)av relativ betygsättning och 
huvudman   

    
Effektstorle
k stdav(effekt)   

faktisk [sv_pb_klass] -0,12 0,001   

 [sv_pb_skola] 0,00 0,001   

  [hman] 0,00 0,001   

    
Effektstorle
k stdav(effekt)   

simulerad [NSP_kat_klass] -0,12 0,000   

 [NSP_kat_skola] -0,02 0,000   

  [hman] 0,01 0,001   

* Stdav(mean) avser spridningen mellan årskullar i riksgenomsnittet. Eftersom simulerade data kalibrerats mot 

genomsnittet för de 7 åren (dvs samma ingångsparametrar för samtliga 7 år) så är spridningen mellan åren betydligt 

mindre i simulerad jämfört med faktiska data. 

Resultat i tabellsektion 3 och 4 bygger på 3-nivåmodell skattad i SPSS (ej viktat för skol eller klasstorlek). Utfallsmått 

är avvikelse mellan betyg och provbetyg. 
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Tabell B3.2c Faktiska och simulerade värden för de utfallsmått som ingångsparametrarna 

kalibrerats mot. Genomsnitt 2013–2019. Engelska. * 

1. Medelvärde och spridning i provbetyg     

    Mean stdav(mean) 
Std. 
Deviation 

stdav(stda
v) 

faktisk [en_pb] 4,16 0,06 1,37 0,03 

simulerad [NSP_kat] 4,11 0,04 1,39 0,01 

      
2. Korrelation mellan provbetyg och 
betyg     

   Korrelation   

    mean(korr) stdav(korr)   

faktisk [en_pb]*[en_betyg] 0,922 0,002   

simulerad [NSP_kat]*[LB2_kat] 0,922 0,001   

      
3. Mellanklass- resp. mellanskolvariation i avvikelse mellan betyg och 
provbetyg   

    Mean stdav(mean)   

faktisk Mellanklassvariation 7,4% 0,7%   

  Mellanskolvariation 6,5% 0,7%   

    Mean 
stadav(mean
)   

simulerad Mellanklassvariation 7,9% 0,2%   

  Mellanskolvariation 6,1% 0,5%   

      
4. Effektstorlek (ej standardiserad)av relativ betygsättning och 
huvudman   

    
Effektstorle
k stdav(effekt)   

faktisk [en_pb_klass] -0,07 0,000   

 [en_pb_skola] 0,00 0,000   

  [hman] 0,05 0,001   

    
Effektstorle
k stdav(effekt)   

simulerad [NSP_kat_klass] -0,07 0,000   

 [NSP_kat_skola] -0,01 0,000   

  [hman] 0,05 0,000   

* Stdav(mean) avser spridningen mellan årskullar i riksgenomsnittet. Eftersom simulerade data kalibrerats mot 

genomsnittet för de 7 åren (dvs samma ingångsparametrar för samtliga 7 år) så är spridningen mellan åren betydligt 

mindre i simulerad jämfört med faktiska data. 

Resultat i tabellsektion 3 och 4 bygger på 3-nivåmodell skattad i SPSS (ej viktat för skol eller klasstorlek). Utfallsmått 

är avvikelse mellan betyg och provbetyg. 
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