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3 BILAGA 4 

Bakgrundsanalyser 

I bilagan redogörs för ett antal statistiska analyser om förekomsten av 

betygsinflation, hur olika ämnen samvarierar, relationen mellan nationella prov 

och betyg, vilket som har bäst prognosförmåga av nationella prov eller betyg 

samt om variationen mellan eller inom skolor är störst.  

Sammanfattning 

Betygsinflationen, här definierat som den årliga ökningen av betygsgenomsnittet, 

är tydlig i grundskolans årskurs 9. Det sker en ökning i alla ämnen utom 

matematik. Slutsatsen är att betygsinflationen är mindre i de ämnen som har en 

längre tradition av nationella prov i grundskolan, såsom svenska, engelska och 

matematik och högre i ämnen som inte har nationella prov. Även på gymnasiet 

syns en tydlig betygsinflation som när man delar upp eleverna på 

gymnasieprogram.  

En analys handlar om korrelationen mellan olika ämnen. Det är intressant att 

undersöka för att se om det vore rimligt att normera ämnen som inte har 

nationella prov med ämnen som har nationella prov. Resultaten är att 

korrelationerna mellan betyg (och provbetyg) i ämnen med nationella prov och 

ämnen utan nationella prov är svaga, både på grupp- och individnivå. 

En analys handlar om ifall nationella prov eller betyg har bättre prognosförmåga 

för fortsatta studier. Detta är viktigt att ta reda på eftersom det påverkar vilken 

vikt lärarbetyg kontra provbetyg bör ges i en modell. Slutsatsen är att betygen har 

en något bättre prognosförmåga än de nationella proven. 

En analys gäller om avvikelserna mellan nationella prov och betyg är större 

mellan skolor jämfört med mellan klasser inom skolor. Svaret på denna fråga kan 

påverka om en eventuell normering bör läggas mot skolnivå eller klassnivå. 

Analysen visar att skillnaderna i betygssättning är större mellan skolor än mellan 

klasser inom skolor. Detta stärker resultaten i kapitel 7 i huvudrapporten på så sätt 

att om någon typ av normeringsmodell ska införas för hur de nationella proven 

ska styra betygssättningen på gruppnivå, är skolnivån den mest naturliga nivån att 

normera mot.  
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Data och metod 

I arbetet har data för både grundskola och gymnasieskola använts. Dataseten har 

innehåller både lärarbetyg och provbetyg för de båda skolformerna. Även en hel 

del övriga variabler, så kallade bakgrundsvariabler, finns med i dataseten. 

Att använda en betygsskala bestående av sex skalsteg F-A och som ger 

meritvärdespoängen 0–20 är inte optimalt för statistisk analys. Men med tanke på 

att det svenska betygssystem ser ut som det gör och att poängfördelningen 0–20 

används vid antagning uppåt i systemet så har denna skala använts i de 

efterkommande analyserna.1 

Analys 

Analyserna i denna bilaga ska ses som ett komplement till Skolverkets tidigare 

analyser.2 Främst kommer de analyserna fokusera på perspektiv som 1) påverkar 

utfallen för enskilda elever i termer av (bristande) likvärdig betygssättning samt 

2) hur betyg står sig i relation till provresultat vad det gäller reliabilitet och dess 

konsekvenser för validitet.  

  

 
1 I många fall replikeras analyserna där 0–5 använts istället för 0–20 och skillnaden i resultaten har då blivit marginella. 
2 Främst Skolverket (2019a) och (2020a).  
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1. Betygsinflation – Grundskolan 

Det har i olika sammanhang, både av forskare och Skolverket, gjorts analyser som 

pekar på förekomsten av betygsinflation i bemärkelsen att betygen stiger över 

åren utan tecken på att elevernas kunskaper förbättras.3   

Diagram 1 visar förändringen av meritvärdet i årskurs 9.  

Diagram 1. Genomsnittligt meritvärde årskurs 9, baserat på 16 betyg. 
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*Notera brottet på Y-axeln. 

** Elever som avslutat åk 9 som fått eller skulle ha fått betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. 

Diagram 1 visar att det genomsnittliga meritvärdet har en konstant stigande trend 

med undantag för de två läsåren 2015/16 och 2016/17.  Beräknat på 16 ämnen i 

grundskolans årskurs 9 har det genomsnittliga meritvärdet ökat från 208,8 läsår 

2009/10 till 221,7 läsår 2018/19.  

Utvecklingen har inte varit likadan för alla elevgrupper. Diagram 2 visar 

utvecklingen uppdelat på migrationsbakgrund.  

 
3 Se t.ex. Skolverket (2016a) s.88ff. SOU 2019:40 s.144.  
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Diagram 2. Genomsnittligt meritvärde årskurs 9 över tid, uppdelat på elevers bakgrund.  
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*Notera brottet på Y-axeln. 

Diagram 2 visar att resultatutvecklingen för både de med svensk bakgrund och de 

som är födda i Sverige med utlandsfödda föräldrar är uppåtgående. Det sker en 

avmattning på slutet, framförallt för de som är födda i Sverige med utlandsfödda 

föräldrar. Den tredje gruppen, utlandsfödda, visar i huvudsak på en utveckling 

som är konstant över tid och som ligger på ungefär 180 meritvärdespoäng. 

Kurvan för utlandsfödda visar på en nedgång för läsår 2016/17, det läsår som 

andelen utlandsfödda är som störst.4  

Under den redovisade tidsperioden går andelen elever med svensk bakgrund från 

80 till 75 procent medan andelen födda i Sverige med utlandsfödda föräldrar 

ligger konstant på ca. 10 procent. Den lägst presterande elevgruppen ökar i andel 

av elevkullarna och trots detta så har vi en övergripande bild som visar att 

resultaten i svensk grundskola ökar. Detta förklaras av att resultaten för den klart 

största elevgruppen, elever med svensk bakgrund, samt för gruppen elever födda i 

Sverige med utlandsfödda föräldrar ökar mer eller mindre kontinuerligt under 

hela perioden.  

Diagram 3 visar spridningen mellan elevers meritvärden uppdelat på 

migrationsbakgrund.  

 
4 För en ingående analys av utvecklingen av invandringens betydelse för skolresultaten, se Skolverket (2016d).  
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Diagram 3. Meritvärdets standardavvikelse över tid, uppdelat på elevers bakgrund. 

Årskurs 9. 
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Spridningen mellan elever i termer av standardavvikelse visar även den på en 

tilltagande ökning även om den grupp som ökar mest i relativa nummer, 

utlandsfödda, visar på en avmattning de senaste åren. För de klart största 

grupperna, d.v.s. elever med svensk bakgrund, och gruppen födda i Sverige med 

utlandsfödda föräldrar så ökar spridningen linjärt. 

Ett annat sätt att undersöka betygsinflationen är att se på andelen som har 

toppbetyg. Diagram 4 visar andelen elever som har maxbetyg, d.v.s. har betygen 

A i samtliga ämnen.  

Diagram 4. Andel (procent) elever med 320 meritvärdespoäng, baserat på 16 betyg. 

Årskurs 9.  
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Diagram 4 visar att andelen elever med A i alla ämnen går från 0,4 procent 

2012/13 till 1,4 procent 2018/19.5 Om istället endast den högst presterande 

elevgruppen studeras, elever med svensk bakgrund, så går andelen från 0,45 till 

1,5 procent under samma tidsperiod. Relativt sett är det tre gånger så många 

elever som ”slår i taket” 2018/19 jämfört med 2012/13. 

Olika ämnen i grundskolan 

Utvecklingen kan även studeras för grundskolans olika ämnen. Det är möjligt att 

den ökning som vi sett i elevprestationer i termer av meritvärde och genomsnittlig 

betygspoäng är ojämnt fördelad mellan olika ämnen. Diagram 5 visar 

utvecklingen vad gäller elever med betyget A i olika ämnen.  

Diagram 5. Andel (procent) elever med betyg A i respektive ämne i årskurs 9. 
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*Antalet ”streck” är inte medräknade. 

 
5 Den tidigare utvecklingen beskrivs här https://ekonomistas.se/2016/04/27/hur-ser-betygsinflation-ut/  

https://ekonomistas.se/2016/04/27/hur-ser-betygsinflation-ut/
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Andelen elever med högsta betyg i respektive ämne ökar över tid, matematik och 

svenska som andraspråk undantaget.6  

Även den genomsnittliga meritvärdespoängen för respektive ämne ökar över tid 

på ett liknande vis för de olika ämnena. Vi illustrerar skillnaden mellan olika 

ämnen genom att i diagram 6 jämföra ett genomsnittligt meritvärde baserat på de 

sex icke-provämnena bild, musik, slöjd, idrott och hälsa, hem- och 

konsumentskap och teknik samt ett meritvärde baserat på provämnena svenska, 

engelska och matematik. 

Diagram 6. Andel (procent) elever med högre genomsnittligt meritvärde i icke-provämnen 

jämfört med lärarbetygen i matematik, svenska och engelska. Årskurs 9.  
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Diagram 6 visar tydligt att andelen med ett högre genomsnittligt meritvärde i de 

sex visavi de tre ökar mer eller mindre linjärt mellan läsår 2012/13 och 2018/19. 

Men om det genomsnittliga meritvärdet för svenska, matematik och engelska är 

behäftat med en viss betygsinflation så underskattas denna komparativa relation.  

I diagram 7 görs motsvarande analys för provbetygen i matematik, svenska och 

engelska.  

 
6 Den tidigare utvecklingen beskrivs i Skolverket (2018g) s.61.  
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Diagram 7. Andel (procent) elever med högre genomsnittligt meritvärde i icke-provämnen 

jämfört provbetygen med matematik, svenska och engelska. Årskurs 9.  
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När vi istället jämför med provbetygen i matematik, engelska och svenska så ser 

vi att andelen som har högre betyg i icke-provämnen är ännu högre. Vi ser dock 

att kurvan planar ut på slutet vilket mycket väl kan bero på en takeffekt genom att 

allt fler elever över tid får högsta betyg i de ämnen som ingår i jämförelsen. 

  



 

11 BILAGA 4 

Betygsinflation - gymnasieskolan 

Diagram 8 visar utvecklingen av den genomsnittliga betygspoängen i 

gymnasieskolan.   

Diagram 8. Genomsnittlig betygspoäng för elever med slutförd gymnasieutbildning.
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*Notera brottet på Y-axeln. 

** Baserat på elever med examen. 

I diagram 8 syns elevernas utveckling på aggregerad nivå, dels för alla 

gymnasielever totalt dels uppdelat på elever vid högskoleförberedande- samt 

yrkesprogram. Grafen ger sken av att det är de högskoleförberedande 

programmen som ensamma står för ökningen i genomsnittlig betygspoäng de 

senaste åren. Men en närmare granskning av yrkesprogrammen (diagram 9) ger 

en annan bild. 
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Diagram 9. Genomsnittlig betygspoäng, per yrkesprogram i gymnasieskolan.  
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*Baserat på elever med examen eller studentbevis. 

Diagram 9 visar att den genomsnittliga betygspoängen ökar för så gott som alla 

yrkesprogrammen. I den aggregerade bilden ser det ut som att inget händer över 

tid för den genomsnittliga betygspoängen för yrkesprogrammen. Orsaken till 

denna statistiska ”synvilla” är att det under tidsperioden skett en överflyttning av 

elever från de mer högpresterande yrkesprogrammen till de mer lågpresterande. 

Det vill säga, andelen elever som slutför sin gymnasieutbildning på ett för 

yrkesprogrammen högpresterande program, i termer av genomsnittlig 

betygspoäng, blir allt lägre till förmån för det motsatta. Dessa två trender, med 

ökande betygspoäng och med en allt större andel som går på de lägre presterande 

yrkesprogrammen, ser ut att ta ut varandra, gör att det ser ut som att inget händer 

över tid. 

I diagram 10 visas en uppdelning på de högskoleförberedande programmen. 
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Diagram 10. Genomsnittlig betygspoäng, per högskoleförberedande program i 

gymnasieskolan. 
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Diagram 10 ger samma bild av utvecklingen som den totala bilden ger. Det 

humanistiska programmet visar dock på en nedgång för det sista året i tidsserien. 

Om detta verkligen är ett trendbrott eller ej går inte att säga ännu, det 

humanistiska programmet har mycket färre elever än övriga program. 

I sammanhanget ska det också sägas att det, trots ökande kohortstorlekar, endast 

är ekonomiprogrammet som har ett ökande antal elever. Teknikprogrammet ökar 

något slutet i slutet av tidsserien, i övrigt så ligger det stilla eller så viker 

(estetiska programmet) antalet elever. Humanistiska- och samhällsprogrammet 

har en vikande trend, sett till andelen elever. 

Vidare bör det tilläggas att den tidsperiod som studerats här gällande gymnasiet är 

förhållandevis kort. Framförallt finns det anledning att följa upp och studera den 

fortsatta utvecklingen i och med att det ser ut som att betygsökningen planar ut på 

slutet, åtminstone på aggregerad nivå. Detta är särskilt viktigt då ökande 

betygspoäng under början av den studerade perioden, kan ha varit ett resultat av 

att ett nytt betygssystem togs i bruk. Den första kohorten som lämnade gymnasiet 

i det nya systemet var våren 2014, det vill säga det första läsåret i den redovisade 

tidsperioden, och sedan tidigare är det känt att betygsreformer kan ge upphov till 

att betygen nästintill stiger per automatik de första åren.  

Den förhållandevis stora andelen nyanlända som kommer in i det svenska 

skolsystemet från 2015 och framåt har också haft en dämpande effekt på den 

betygsutveckling vi sett. Vid granskning av elever med endast svensk bakgrund så 

ser vi att den genomsnittliga betygspoängen ökar för varje år, från 14,2 läsår 

2014/15 till 14,6 2018/19.  
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2. Relationen mellan olika ämnen 

Inför en diskussion om de möjligheter som finns med moderering eller normering 

är det relevant att veta hur skolans ämnen förhåller sig till varandra i termer av 

samvariation. Det gäller särskilt om provresultat är tänkt att användas i ämnen där 

det till exempel inte förekommer nationella prov.  

För att inte drunkna i siffror och grafer studeras några ämnen. Diagram 11 visar 

hur elevernas meritvärde i svenska samvarierar med ett urval av ämnen. 

Diagram 11. Korrelation mellan meritvärdet i svenska och ett urval av andra ämnen. 

Endast elever som har godkänt betyg (A-E) i minst 1 läst ämne. Årskurs 9. 
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*Notera brottet på Y-axeln. 

Diagram 11 visar att svenskämnet uppvisar högst korrelationer med andra ämnen 

som är av mer teoretisk art och främst då ämnen som sätter läs- och 

skrivförmågan på prov. Högst korrelation finns mellan svenska och de fyra SO-

ämnena. Därefter kommer korrelationen till övriga ”teoretiska” ämnen. Lägst 

korrelation uppvisar ämnen som inte har nationella prov, varav de flesta brukar 

kallas ”praktisk-estetiska”.  

I diagram 12 visas motsvarande samband mellan Idrott och hälsa och andra 

ämnen.  
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Diagram 12. Korrelation mellan meritvärdet i Idrott och hälsa och ett urval av andra ämnen 

i årskurs 9. Endast elever som har godkänt betyg (A-E) i minst 1 läst ämne. 
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Diagram 12 visar att korrelationerna överlag ligger betydligt lägre än vad som var 

fallet i diagrammet för svenskämnet. De teoretiska ämnena korrelerar högre med 

varandra jämfört med korrelationerna mellan de praktisk-estetiska ämnen och de 

teoretiska ämnena. Av ämnen som inte har nationella prov sticker teknikämnet ut 

då det uppvisar klart högre korrelationer med matematik, samt de båda 

ämnesgrupperna SO och NO jämfört med ämnen utan nationella prov.  

Dessa mönster beror med all sannolikhet på att de teoretiska ämnenas egenskaper 

ligger närmare varandra jämfört med hur nära de praktisk-estetiska ämnena ligger 

de teoretiska ämnena. 

Oavsett vilket av de två diagrammen ovan som studeras så blir det synligt att den 

långtgående trenden är ökande korrelationer, åtminstone för de kurvor som 

relativt sett ligger lägre.7  

Korrelation och samvariation 

I exemplen ovan har det konventionella Pearsons 

produktmomentkorrelationskoefficient använts för att studera samvariationen 

mellan ämnena. Pearson är en så kallad parametrisk metod och utgår således från 

att data är normalfördelat, något som påverkas av vilken skala man väljer att 

använda sig av. Betygsskalan är inte normalfördelad. Till exempel vore det bättre 

att använda skalan 0–5 istället, där F är 0 och A är 5 då en sådan numerisk 

operationalisering av ordinalskalan A-F ger mer approximativa 

normalfördelningar. Men i och med att det är skalan 0–20 som gäller för eleverna 

så används den skalan här och genomgående i detta arbete. 

Vi har därför gjort en jämförelse med Spearmans rangkorrelationskoefficient, som 

är en så kallad icke-parametrisk metod som inte utgår från att data är 

 
7 Diagram 12 visar att korrelationen ökar läsåret 2015/16 för samtliga ämnen utom för svenska. Ökningen blir dessutom 

än mer accentuerad om man inte gör den selektion som är gjord här där endast elever som har godkänt i minst ett ämne 
inkluderats. Detta beror sannolikt på den stora ökningen av nyanlända elever där många elever hade F i betyg i flertalet 

ämnen.  
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normalfördelat. Skillnaderna blir mycket små. Om vi tittar på de estimerade 

korrelationerna för det poolade datasetet så skiljer sig inte Pearson och Spearman 

åt med mer än 0,04 som mest, och de allra flesta av dessa differenser ligger 

dessutom betydligt närmare 0 än så. 

Det finns fördelar med att använda Pearson för de fortsatta analyserna. Om 

Pearsons korrelationskoefficient kvadreras erhålls en bild av hur stor del av den 

totala variationen som utgörs av gemensam variation, så kallad samvariation. Den 

kvadrerade korrelationskoefficienten, som brukar kallas R2, är alltså ett uttryck för 

hur stor andel av den totala variationen hos till exempel två variabler som utgörs 

av gemensam variation de två variablerna emellan. I det aktuella sammanhanget 

kan denna gemensamma variation beskrivas som ett uttryck för någon eller några 

begrepp som variabler kan fånga. Alternativt kan det uttryckas som hur stor andel 

av den totala variationen i respektives ämne egenskaper som är gemensam 

ämnena emellan.  

Frågan vi ställer oss är om det skulle vara möjligt att låta ämnen med nationella 

prov normera betygssättningen i ämnen utan nationella prov. Vi såg i diagram 11 

och 12 exempel på höga korrelationer mellan ämnen (till exempel svenska och 

samhällskunskap) och låga korrelationer (till exempel svenska och idrott – och 

hälsa).  

I följande analys går vi vidare och ser hur mycket av betygsvariationen i ett icke-

provämne som ämnen med prov kan förklara.  

Gemensam ämnesvariation - grundskolan 

För att pröva och se om det är lämpligt att låta resultaten i vissa ämnen styra 

resultaten i andra kan det vara av intresse att först fokusera icke-provämnen i och 

med att betygsinflationen förefaller vara påtaglig där samtidigt som det inte finns 

några nationella prov i dessa ämnen. Tabell 1 visar hur mycket betygen i 

matematik, svenska och engelska förklarar av betygsvariationen i icke-

provämnen.  

Tabell 1. R2 baserade på parvisa korrelationer mellan betyg. Årskurs 9, poolade data. 
 

bild musik slöjd idrott och 
hälsa 

hem- och 
konsumentkunskap 

Teknik 

matematik 26,8% 29,6% 28,4% 31,0% 34,6% 44,7% 

svenska 34,2% 32,3% 27,0% 24,3% 39,9% 39,3% 

engelska 22,2% 28,4% 16,5% 21,3% 27,8% 30,7% 
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Tabell 1 visar att de teoretiska ämnena förklarar en låg grad av variationen i betyg 

i icke-provämnen. Alla redovisade parvisa kombinationer visar att majoriteten av 

den totala variationen utgörs av slumpmässig variation.8 

Det går att öka andelen förklarad variation något genom att använda sig av mer än 

två variabler. Om matematik, svenska och engelska i tabellen ovan används för att 

förklara betyget i teknik så uppnås ändå inte mer än 49 % förklarad variation.9 

Det finns goda skäl att tro att den gemensamma variationen, som har blivit synlig 

i detta avsnitt, har underskattats något. Anledningen till detta är att de mått om 

gemensam variation som korrelationsanalysen baserats på, med största 

sannolikhet underskattats. Det utvecklas mer senare. Men det finns samtidigt inte 

några större skäl till att tro att denna underskattning påverkar den sammantagna 

resultatbilden nämnvärt. Eller åtminstone inte vilka slutsatser som kan dras 

baserade på denna resultatbild. 

Bedömningen är att det skulle vara orimligt att provämnena på något sätt skulle 

kunna användas för att normera betygssättningen i icke-provämnen på 

individnivå. Vi kommer inte nå förklaringsnivåer som skulle kunna motivera en 

fortsatt diskussion av en sådan väg framåt. Slutsatsen gäller individnivån – om 

elevens betyg i provämnen skulle normera betygssättningen i icke-provämnen. Vi 

återkommer till om rimligheten till en normering av icke-provämnen på skolnivå.  

  

 
8 Här görs det inte helt korrekta antagandet att övrig variation, det vill säga den variation som blir kvar, efter att den 

andel som utgörs av samvariation är borträknad, är så kallad slumpmässig variation.  
9 Man kan ganska så snabbt få problem med kolinjäritet här. Alla tre förklarande variabler har VIF-värden runt två. 

Svenska har högst med svenska 2,36. Å andra sidan skulle man kunna med mer sofistikerade modeller eventuellt kunna 

hantera detta genom att låta residualtermer kovariera. 



 

18 BILAGA 4 

Ämnesgrupper – grundskolan 

Ett alternativ till att hantera varje ämne var för sig, och som liknar det som 

nämndes ovan om att använda sig av flera ämnen, är att behandla dem som om de 

bestod av olika grupper. I diagram 13 analyseras korrelationen mellan matematik, 

svenska, engelska som en grupp mot gruppen icke-provämnen.  

Diagram 13. Korrelation mellan ett betygsmedel beräknat på gruppen matematik, svenska 

och engelska och gruppen icke-provämnen. Årskurs 9.
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*Notera brottet på Y-axeln. 

**Mätpunkt för 2017/18 saknas med anledning av det stora bortfallet i matematik det läsåret. 

Diagram 13 visar att vi får högre korrelationer när vi grupperar ämnen än när vi 

jämför provämne mot icke-provämne var för sig (diagram 11 och 12). Sambandet 

ökar inledningsvis för att på slutet avta och eventuellt vika nedåt.  

Under samma tidsperiod går andelen förklarad variation i termer av R2 från 52 

procent 2012/13 till 56 procent 2018/19 (ej diagram). Även det är mer än vad 

respektive parvis relation kunde uppvisa eller för den delen vad matematik, 

svenska och engelska tillsammans kunde förklara i ämnet teknik. Men det är ändå 

inte mycket mer än hälften av den totala variationen. Varför korrelationen och 

andel samvariation stiger under den aktuella tidsperioden är oklart. Samtidigt ska 

dessa förändringar över tid inte överdrivas då de i absolut mening är rätt så 

marginella. 

Gemensam ämnesvariation - gymnasiet 

Vi gör nu samma analys av samvariationen mellan provämnen och icke-

provämnen för gymnasieskolan. I tabell 2 analyseras samvariationen mellan 

provämnen och några icke-provämnen.  
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Tabell 2. R2 baserade på parvisa korrelationer mellan betyg. Gymnasiet, poolade data. 
 

historia 1A1  historia 1B  Samhälls-
kunskap 1A1 

Samhälls-
kunskap 1B 

svenska 1  27,0% 37,4% 22,5% 39,1% 

engelska 5  16,2% 20,8% 10,1% 19,1% 

matematik 1A  13,1% 

 

14,0% 

 

matematik 1B  

 

23,4% 

 

25,5% 

matematik 1C  18,2% 20,7% 

 

25,6% 

  

religionskunskap 
1 

idrott 1  Naturkunskap 
1A1 

naturkunskap 1B 

svenska 1  35,4% 20,0% 20,1% 31,1% 

engelska 5  20,7% 10,0% 9,2% 15,1% 

matematik 1A  12,1% 9,8% 16,5% 

 

matematik 1B  17,7% 13,8% 

 

25,9% 

matematik 1C  17,7% 13,6% 

  

* Korrelationer baserade på färre än 5000 elever har exkluderats ur tabellen. 

Jämfört med hur motsvarande utfall såg ut mellan matematik, svenska och 

engelska och icke-provämnen i årskurs 9 så är korrelationerna ännu lägre för 

gymnasiet då R2 så gott som genomgående är påfallande låga.  

Olika elevgrupper - invarians  

Om ett sambandsförhållande ska användas för att förutsäga ett visst utfall är det 

viktigt att detta sambandsförhållande visar håller för det så kallade 

invariansantagandet. Med invarians menas att det inte råder någon systematik 

mellan sambandet och hur det ser ut i relation till de kategorier som är av 

relevans. I det studerade fallet är det olika kategorier av elever som är av relevans 

och det är därför viktigt att de samband som ska nyttjas för till exempel 

moderering inte uppvisar systematik som är problematiskt för ändamålet. Alltså, 

att det inte förekommer några systematiska felkällor som gör att vissa 

elevkategorier gynnas eller förfördelas som en konsekvens av att detta samband 

används. I diagram 14 visas parvisa korrelationer mellan betyg i matematik, 

svenska och engelska och icke-provämnen – uppdelat på kön.  
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Diagram 14. R2 baserade på parvisa korrelationer mellan betyg uppdelat på kön. Årskurs 

9, poolade data.  
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I termer av andel gemensam varians ser det inte ut att vara några större skillnader 

hur sambanden ser ut för pojkar respektive flickor. Det som möjligen utmärker sig 

är slöjdämnet. Oavsett om matematik, svenska eller engelska studeras, så uppvisar 

flickorna en högre andel samvariation med betygen i slöjd. 

Diagram 15 visar hur stor andel av den totala variationen i betygen i engelska 

visavi sex icke-provämnena som utgörs av gemensam variation för respektive av 

de tre elevgrupper svensk bakgrund, utländsk bakgrund och utlandsfödd. Att välja 

just engelska kommer sig av att det är det av de tre ämnena matematik, engelska 

och svenska som uppvisar störst skillnad mellan de tre elevgrupperna.  
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Diagram 15. R2 baserade på parvisa korrelationer mellan betyg i engelska och icke-

provämnen uppdelat på bakgrund. Årskurs 9, poolade data. 
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Varken för matematik eller svenska framträder några större skillnader beroende 

på elevernas härkomst sett till hur stor andel av den totala variationen som utgörs 

av gemensam sådan. 

Än så länge har endast individnivån granskats och utifrån resultaten ovan är det 

svårt att argumentera för att enskilda elevers resultat i icke-provämnen ska 

normeras av provämnen. Nu går vi över till att undersöka skolnivån – frågan är 

om det är mer rimligt att provämnena normerar icke-provämnena på skolnivå? 

Betygskorrelationer på skolnivå 

Nu undersöker vi sambanden mellan provämnen och icke-provämnen på skolnivå. 

Frågan är om sambanden är tillräckligt starka för att gå vidare med att undersöka 

en betygsmoderering eller normering på skolnivå.  

För individnivån diskuterades antaganden om att det finns bakomliggande 

förmågor och kunskap som påverkar utfallen i olika ämnesegenskaper på olika 

vis. På aggregerad nivå kan visserligen också sådana antaganden göras, fast då 

utifrån ett grupperspektiv.  

Mer troligt är det dock att förespråka att använda provresultat på gruppnivå 

utifrån argument av mer praktisk karaktär där det främsta argumentet nog skulle 

vara att en modell på gruppnivå är mer stabil, alltså undre mindre påverkan av 

slumpen, än en modell som utgår från eleverna på individnivå. Resultatmåttens 

stabilitet och påverkan av slump återkommer vi till.  

Tabell 3 visar samvariationen mellan provämnen och icke-provämnena på 

skolnivå.  
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Tabell 3. R2 baserade på parvisa korrelationer mellan betyg – aggregerad skolnivå. 

Årskurs 9, poolade data. 
 

bild musik slöjd idrott och 
hälsa 

hem- och 
konsument-

kunskap 

teknik 

matematik 30,5% 31,7% 32,5% 45,4% 36,0% 48,3% 

svenska 28,6% 27,5% 26,5% 29,4% 27,3% 32,9% 

engelska 35,2% 36,7% 35,2% 45,3% 40,3% 45,0% 

* Baserat på skolor med minst 15 elever. 

Tabell 3 visar samvariationen, R2, för matematik och engelska i alla redovisade 

fall ovan är högre på aggregerad nivå jämfört med elevnivå. Något som inte är 

fallet för svenskämnet, där är det snarare tvärtom (så när på korrelationerna med 

idrott och hälsa). Detta är intressant i och med att motsvarande korrelationer på 

elevnivå inte uppvisat samma relation dessa ämnen emellan.  

I tabell 4 jämförs samvariationen på skolnivå mellan svenska, matematik, 

engelska och SO och NO-ämnen.  

Tabell 4. R2 baserade på parvisa korrelationer mellan betyg – aggregerad skolnivå. 

Årskurs 9, poolade data.  
 

biologi fysik kemi geografi historia religion Samhälls-
kunskap 

matematik 62% 63% 61% 56% 55% 53% 54% 

svenska 39% 37% 37% 45% 46% 46% 45% 

engelska 55% 53% 52% 61% 60% 58% 60% 

* Baserat på skolor med minst 15 elever. 

Samvariationen mellan matematik, svenska och engelska och NO- samt SO-

ämnen är betydligt högre än för icke-provämnen.  

Det är också relevant att studera hur motsvarande utfall blir då vi istället använder 

oss av betyg baserade på elevernas provresultat – vilket vi gör i nästa avsnitt.  
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3. Relationen mellan ämnes- och 

provbetyg 

Reliabilitet 

Såväl betyg som provresultat är estimat för vad en elev anses besitta för 

kunskaper. Elevens sanna kunskap (true score) däremot är ett teoretiskt begrepp 

som inom den klassiska testteorin inte beskrivs som vad en elev ”egentligen kan”, 

utan det resultat en betygssättning eller ett prov med perfekt reliabilitet skulle 

generera. Sann kunskap definieras som det genomsnittliga värde en elev skulle ha 

haft vid ett antal upprepade mätningar. Ett sådant upprepande skulle resultera i ett 

genomsnittligt värde samt en residual, det vill säga avvikelse från det 

genomsnittliga värdet, för varje enskild mätning.  

Om detta gjordes för en hel elevgrupp, det vill säga att deras kunskaper testades 

ett upprepat antal gånger, kan man få en uppfattning om testens tillförlitlighet 

genom att analysera relationen mellan den slumpmässiga variationen och den 

totala variationen som elevernas resultat på testen ger upphov till. Enkelt uttryckt: 

tillförlitligheten i testen (reliabiliteten) blir högre om skillnaderna i elevernas 

prestationer mer beror på faktiska skillnader i sann kunskap än slumpmässig 

variation.   

Det går också att beskriva hög reliabilitet som att ett test ger samma resultat när 

det upprepas ett antal gånger och slumpens inverkan kan betraktas som 

försumbar. Reliabilitet brukar därför kallas konsistens (Consistency). 

Det vanligaste måttet för reliabilitet är Cronbach’s alpha. Cronbach’s alpha är ett 

korrelationsmått som anger hur pass konsistent till exempel ett prov är. I 

samhällsvetenskapliga sammanhang brukar ett Cronbach’s alpha på över 0,7 vara 

ett tecken på god reliabilitet. I mer psykometriska sammanhang eftersträvar man 

dock högre värden än så.10 Om man kvadrerar Cronbach’s alpha och subtraherar 

det från 1 får man en skattning på hur stor del av den totala variationen som består 

av slumpmässig variation. Till exempel, om vi kvadrerar ett Cronbach’s alpha på 

0,7 och subtraherar det från 1 så får vi fram att 51 procent (1 – 0,72) av den totala 

variationen utgörs av slumpmässig sådan. 

Konsistens vs konsensus 

I det här avsnittet analyseras emellertid inte ett enskilt test utan bedömningar 

baserade på olika test. Här används en tankemodell från 

interbedömarreliabilitetslitteraturen om hur betygen och provbetygen som 

 
10 Till exempel används ett Cronbach’s alpha på 0,9 som riktmärke i Skolverkets provsystemramverk. Skolverket 

(2017b) s. 21.  
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resultatmått förhåller sig till varandra i termer av uttryck för elevernas sanna 

kunskap.  

Om reliabilitet handlar om konsistens är frågan: vilken typ av information om 

elevers kunskaper är det då som behöver vara konsistent? Kunskapsmått, oavsett 

om det är lärar- eller provbetyg, är bärare av information som kan användas för 

olika syften. En funktion är att kunskapsmåtten ger information om relativ 

rangordning inom gruppen/klassen. Men de brukar också användas för 

klassificering, till exempel om en elev uppnått behörighet eller inte. 

Förhållningssättet till reliabilitet är beroende av syftet med bedömningen. I fallet 

med rangordning är det normbaserad reliabilitet, där hänsyn tas till hela skalan, 

som är av störst vikt. När det gäller klassificering är det så kallad kriteriebaserad 

reliabilitet, där fokus ligger på vissa gränsvärden, som är av störst vikt.  

De ämnesegenskaper som avses mätas är alltid, i teorin, kontinuerliga. Sen kan 

man tänka sig modeller för hur dessa bäst delas in i kategorier där till exempel 

gränsen mellan betygsstegen F och E utgörs av ett tröskelvärde där man på den 

kontinuerliga skalan går från icke-godkänt till godkänt. Men oavsett om vi 

använder oss av provpoäng eller betygssteg så är principen densamma, sann 

kunskap är inget som existerar i diskret form utan behöver alltid på ett eller annat 

sätt delas in i kategorier i försök att mäta den.  

Om skalan delas in i väldigt många kategorier, till exempel från 0 till 100, så har 

det inte så stor betydelse för den enskilda individen om hen får ett betyg som är 

ett steg högre eller ett steg lägre jämfört med vad hen ”förtjänar” utifrån dennes 

sanna kunskap. Det vill säga, om eleven får betyget 67 eller 68 har ringa 

betydelse för hur eleven ska tolka sitt betyg eller hur det sedan kommer att 

användas för till exempel urval. Men om skalan istället består av endast sex 

skalsteg, då kan ett skalsteg upp eller ner få en stor betydelse. Sett ur det här 

perspektivet samt att den svenska betygsskalan utgörs av sex skalsteg är det för 

elevens rättssäkerhet viktigt att lärarna tolkar och tillämpar de olika betygsstegen 

på ett likvärdigt vis. Det är önskvärt att lärarna utifrån ett visst elevunderlag gör 

samma bedömning och på ett likvärdigt vis omsätter detta i ett visst betyg. Gör 

lärarna samma bedömning råder konsensus. Vilket är ett annat sätt att se på 

tillförlitligheten i resultatmått så som betyg jämfört med konsistens.  

För det fortsatta arbetet i den här analysen görs följande antagande: både betygen 

och de provbetyg som eleverna erhållit vid de nationella proven utgör skattningar 

av elevernas sanna kunskaper. Detta görs utifrån ett perspektiv av att både 

lärarnas bedömningar och de nationella proven har utgått från respektive ämnes 

egenskaper så som de är beskrivna i de nationella styrdokumenten. Det här 

antagandet stämmer olika väl för olika ämnen dels på grund av att allt som ingår i 

ett ämnes egenskaper inte (så lätt) går att operationalisera inom ramen för ett 

enskilt prov, dels på grund av att förutsättningarna för bedömning på ett mer 

allmänt plan ser olika ut i olika ämnen. Lärarna väger också i relativt stor 

utsträckning in aspekter som ligger utanför ämnets kursplan i sina bedömningar. 

Det är dock omöjligt att säkert veta hur mycket denna typ av icke-ämnesanknutna 
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egenskaper, som med all säkerhet både är av slumpmässig så väl som systematisk 

karaktär, påverkar resultaten i analysen. Detta till trots borde det grundläggande 

antagandet som approximation fungera hyfsat väl. Det är åtminstone svårt att 

argumentera för att det inte ska finnas några substantiella samband mellan betyg- 

och provbetyg inom ramen för enskilda ämnen.  

Provens stabilitet i förhållande till betygsskalan  

Då en hel del av kommande analyser förutsätter en viss stabilitet ges först en 

övergripande bild av hur pass stabila de nationella proven verkar vara. Det är 

nödvändigt att hitta ankarpunkter på skalan som gör det möjligt att jämföra olika 

elevkohorter med varandra.  

Diagram 16–18 visar genomsnittliga provbetygspoäng över tid för respektive 

lärarsatt betyg.  

Matematik, svenska och engelska 

Diagram 16.  Genomsnittlig provbetygspoäng per lärarsatt betyg, matematik. Årskurs 9.
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Diagram 17. Genomsnittlig provbetygspoäng per lärarsatt betyg, svenska. Årskurs 9.
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Diagram 18. Genomsnittlig provbetygspoäng per lärarsatt betyg, engelska. Årskurs 9. 
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Diagrammen 16–18 visar för ämnena matematik, svenska och engelska hur det 

genomsnittliga provbetyget i meritvärdespoäng utvecklats över tid för respektive 

ämnesbetyg. Framförallt engelska och svenska visar på en god stabilitet då elever 

som fått ett visst lärarbetyg ser ut att i snitt ha presterat ungefär lika bra på de 

nationella proven under hela den studerade tidsperioden. I matematik ser det 

däremot ut som att det har varit svårt att upprätthålla en likvärdig nivå i provet för 

de elever som ligger runt betyget E. Alternativt att de olika kohorterna har haft 

olika starka/svaga E-elever, vilket förefaller osannolikt. 

När de nationella provens stabilitet studerades ovan, låg fokus på de tre ämnen 

med längst tradition av nationella prov. Det finns skäl att tro att de lärosäten som 

utvecklar dessa har mer kunskap och erfarenhet kring provkonstruktion samt hur 

en viss stabilitet över tid upprätthålls jämfört med andra lärosäten med mindre 

kunskap och erfarenhet. Det kan vara så att dessa tre ämnens nationella prov är 

utformade på sådant vis att de i jämförelse med andra ämnens motsvarigheter 

både differentierar mer samt har en reliabilitet som underlättar 

kravgränssättningen, vilka provresultat som krävs för att nå ett visst provbetyg. I 

diagram 19 och 20 görs motsvarande analys som ovan med historia och 

samhällskunskap. 
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Diagram 19.  Genomsnittligt provbetygspoäng per lärarsatt betyg, historia. Årskurs 9. 
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Diagram 20.  Genomsnittligt provbetygspoäng per lärarsatt betyg, samhällskunskap. 

Årskurs 9.
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För SO-ämnena får historia och samhällskunskap stå som exempel även om det är 

så att motsvarande grafer för religionskunskap och framförallt geografi uppvisar 

en mer stabil utveckling över tid. Anledningen till detta val av ämnen här är att 

belysa svårigheten av att upprätthålla en viss stabilitet över tid, en svårighet som 

framförallt rimligtvis gäller för de ämnen där de kunskaper som ska mätas kräver 

provformat som gör det svårare att upprätthålla en viss reliabilitet, oavsett 

konsensus eller konsistens.  
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Betygsutvecklingen i förhållande till de nationella 

proven – konsensus 

Matematik, svenska och engelska 

I diagram 21 analyseras nettoavvikelsen mellan betyg och provbetyg i engelska, 

matematik och svenska. Ett värde över noll innebär att betygen är högre än 

provbetygen.  

Diagram 21. Nettoavvikelse som differens lärarbetyg-provbetyg per ämne. Årskurs 9.
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*Notera brottet på Y-axeln. 

**Resultatet för matematik läsår 2017/18 redovisas inte med anledning av att väldigt få elevresultat rapporterades in 

det läsåret på grund av ett omfattande provläckage. Förhållandevis stora bortfall finns för svenska 2016/17 och 

2017/18 samt engelska 2017/18 också på grund av provläckage. 

Bristande stabilitet är främst ett problem sett ur ett perspektiv av konsensus. Om 

lärarna anser att ett nationellt prov är för lätt eller för svårt och de sätter sina 

betyg från år till år på ungefär samma vis som de brukar så kommer 

överensstämmelsen mellan lärar- och provbetyg att sjunka, allt annat lika. Grafen 

ovan ger stöd för ett sådant resonemang i och med att de två ämnen som framstod 

som mer stabila, svenska och engelska, har en nettoavvikelse som över tid ser ut 

att vara ganska så konstant. Matematik däremot som uppvisade en något lägre 

stabilitet uppträder mer hoppigt även här. 

Diagram 22 visar istället den absoluta överensstämmelsen, hur stor andel som får 

samma betyg som provbetyg.  
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Diagram 22. Konsensus, absolut överensstämmelse mellan betyg och provbetyg i procent 

i matematik, svenska och engelska. Årskurs 9.  
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*Notera brottet på Y-axeln. 

**Resultatet för matematik läsår 2017/18 redovisas inte med anledning av att väldigt få elevresultat rapporterades in 

det läsåret på grund av ett omfattande provläckage. Förhållandevis stora bortfall finns för svenska 2016/17 och 

2017/18 samt engelska 2017/18 också på grund av provläckage. 

Även grafen som visar hur den absoluta överensstämmelsen mellan betyg- och 

provbetyg ser ut visar på en mer stabil utveckling över tid för svenska och 

engelska. Även om matematik inte uppvisar en helt stabil utveckling över tid så 

ligger graden av konsensus i snitt över tidsperioden på ungefär samma nivå som 

svenska. 

Diagram 23 visar hur stor andel av eleverna som får samma betyg som provbetyg. 

Diagram 23. Konsensus, absolut överensstämmelse mellan betyg och provbetyg i procent 

i SO-ämnen. Årskurs 9. 
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Andelen som fått samma betyg i respektive SO-ämne ser ganska stabilt ut över tid 

med undantag av de första åren i historia. Att det inte är helt stabilt speglar 

svårigheten att sätta kravgränserna för provbetygen på exakt samma nivå varje år.   

Det kan diskuteras hur pass väl betygen och provbetygen ska stämma överens, 

oavsett om fokus ligger på konsensus eller, som i det kommande avsnittet, 

konsistens. Utifrån vårt grundantagande om att de båda resultatmåtten är 

skattningar av elevernas sanna kunskaper kan man argumentera för att 

överensstämmelsen ska vara total. Det finns emellertid aspekter som gör att det är 

orimligt att finna en total överensstämmelse. Proven är inte examensprov. Det 

finns legitima skäl att alla elever inte får exakt samma betyg som provbetyg.   

Inför den sista mätpunkten i tidsserien, vårterminen 2019, hade den nya 

skrivningen om att de nationella proven ska särskilt beaktas vid betygssättningen 

trätt i kraft. Diagram 21–23 och ytterligare analyser som gjorts tyder inte på att 

bestämmelsen fått någon nämnvärd effekt på betygssättningen första året 

bestämmelsen tillämpades.11  

Betygsutvecklingen i förhållande till de nationella 

proven - konsistens  

Konsistensen ökar inte bara för att den absoluta överensstämmelsen ökar. Detta 

beror på att korrelationsmått som till exempel Pearson inte tar hänsyn till var på 

skalan resultaten man befinner sig, bara hur variablerna förhåller sig till varandra 

givet skalan. Till exempel, med en betygsskala där alla lärare sätter sina betyg 

exakt ett betygssteg över det betyg som eleverna har fått på de nationella proven 

så erhålles en perfekt korrelation.  

Om lärare istället sätter exakt samma betyg som provbetyg har en perfekt 

överensstämmelse uppstått, men för korrelationen de två variablerna emellan har 

inget hänt. Det enda som hänt är att nivån för lärarnas betygssättning justerats 

med hjälp av en konstant och konstanter har ingen varians. Därmed påverkar 

denna förändring heller inte sambandet; konsistensen är fortfarande perfekt. 

Därför råder följande förhållande: 

• En hög absolut överensstämmelse innebär också en hög korrelation. 

• En hög korrelation medför inte per automatik att den absoluta 

överensstämmelsen är hög. Den kan vara hög så väl som låg. 

Diagram 24 visar korrelationen mellan betyg och provbetyg.  

 

 
11 Skolverket (2020b).  
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Matematik, svenska och engelska 

Diagram 24. Konsistens, korrelationer mellan betyg och provbetyg i matematik, svenska 

och engelska. Årskurs 9. 
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**Resultatet för matematik läsår 2017/18 redovisas inte med anledning av att väldigt få elevresultat rapporterades in 

det läsåret på grund av en omfattande otillåten spridning av provmaterial. Förhållandevis stora bortfall finns för 

svenska 2016/17 och 2017/18 samt engelska 2017/18 också på grund av otillåten spridning av proven. 

I grafen ovan syns hur korrelationerna ser ut över tid mellan betygen och 

provbetygen i respektive av de tre ämnena matematik, svenska och engelska. Det 

vi först och främst ser är att nivån på korrelationerna för ämnet engelska är, i 

sammanhanget, väldigt hög. Framförallt om vi jämför med de korrelationer 

mellan olika ämnen som vi tidigare studerat. Sett ur ett sådant perspektiv framstår 

även korrelationerna i svenska och engelska som höga. Vilket inte är konstigt 

eftersom de två olika betygen i stor utsträckning ämnar mäta samma sak, samma 

kunskaper i relation till ett visst ämnesinnehåll. Något som inte är fallet när 

betygen i olika ämnen sätts i relation till varandra, vilket visas i tabell 5 där de 

parvisa korrelationerna mellan matematik, svenska och engelska undersöks.  

Tabell 5. R2 baserade på parvisa korrelationer mellan prov- och ämnesbetyg. Årskurs 9, 

poolade data 
  

Lärarbetyg Lärarbetyg Lärarbetyg 
  

Matematik Svenska Engelska 

Prov Matematik 68,8% 31,9% 28,3% 

Prov Svenska 34,8% 65,5% 44,3% 

Prov Engelska 28,7% 35,1% 82,4% 

 

Korrelationerna mellan betyg och provbetyg är höga för vart och ett av de tre 

ämnena matematik, svenska och engelska. Likaså den grad av gemensam 
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variation som dessa korrelationer ger upphov till och framförallt då i ämnet 

engelska, som är mycket högt jämfört med de R2 vi studerat tidigare. Detta kan 

tolkas som att prov- och ämnesbetygen i stor utsträckning mäter samma typ av 

ämneskunskaper i engelska.  

Vid studier av de andra cellerna i tabellen ovan, det vill säga de som inte befinner 

sig i diagonalen, så syns att provresultaten i ett ämne inte delar så stor variation 

med betyget i ett annat ämne. Trots att alla de här ingående ämnena är teoretiska 

sådana så blir inte storleken på R2 mellan provbetyget i ett ämne och betyget i ett 

annat högre än i paritet med de som sågs i tabell 1, där de betygen i matematik, 

svenska och engelska ställdes mot betygen i icke-provämnen. 

Diagram 25 visar korrelationerna mellan prov- och ämnesbetyg för SO-ämnen 

över tid.  

Diagram 25. Konsistens, korrelationer mellan prov- och ämnesbetyg i SO-ämnen. Årskurs 

9. 
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Som grafen ovan visar så är korrelationerna höga så gott som rakt igenom, 

framförallt mot slutet av tidsserien. För läsåret 2014/15 och ämnet historia så syns 

tydligt att det är möjligt att ha en hög konsistens (r=0,81) med låg konsensus 

(40,2 procent).  

De praktiskt-estetiska ämnena samt teknik 

Hur ska vi göra med de ämnen som inte har nationella prov? Hela idén ovan var 

att betygen och proven i ett ämne mätte samma kunskaper. Därför kan man inte 

undersöka icke-provämnen på samma vis. Men det kan ändå var av intresse att se 

hur dessa ämnen korrelerar med provbetygen i de andra ämnena.  
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I tabell 6 redovisas korrelationer (eller snarare R2) mellan provbetygen i 

matematik, svenska och engelska och betygen i icke-provämnen.  

Tabell 6. R2 baserade på parvisa korrelationer mellan provbetyg i matematik, svenska och 

engelska mot betyg i praktiskestetiska ämnen och teknik. Poolade data. Årskurs 9. 
 

bild musik slöjd idrott hem- och 
konsument

-kunskap 

teknik 

Matematik 16,0% 18,5% 18,0% 18,4% 21,2% 31,1% 

Svenska 21,8% 23,9% 16,4% 17,2% 28,5% 28,0% 

Engelska 12,0% 17,3% 7,9% 10,1% 14,8% 19,2% 

 

I tabellen ovan ser man tydligt att de sex ämnen som står mot provbetygen i 

matematik, svenska och engelska inte har så särskilt mycket gemensamt. Dessa 

ligger konsekvent lägre jämfört med de korrelationer, baserat på lärarbetyg, som 

tidigare studerats vad det gäller matematik, svenska och engelska och dessa sex 

ämnen. I termer av R2 eller andel samvariation så ger dessa korrelationer resultat 

som ligger ca. tio procentenheter lägre. Allra lägst samvariation finns mellan 

engelskaprovet och slöjdämnet. Endast åtta procent av den totala variationen 

tycks dessa ha gemensamt.  

I diagram 26 poolas betygen för alla icke-provämnen och jämförs med ett medel 

av provbetygen i matematik och engelska.  

Diagram 26. Parvis korrelation mellan ett medel av provbetyg i matematik, svenska och 

engelska och ett medel av betyg i icke-provämnen. Årskurs 9. 
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Korrelationen ökar mer eller mindre linjärt. Samma mönster ser man om man tar 

ämne för ämne. 

Inte nog med att korrelationen ökar över tid. Dessutom syns att storleken på 

denna korrelation är större än vad respektive parvis korrelation mellan provbetyg 

och ämnesbetyg är. Som jämförelse kan sägas att R2 ökar från 42 procent till 47 

procent under den uppgivna tidsperioden. Alltså en klart högre samvariation 

jämfört med de parvisa ämnesjämförelserna. Men likt de parvisa 

ämneskorrelationerna så ligger även korrelationen mellan dessa två medelvärden 

lägre än vad vi kunde se för motsvarande baserade på endast betyg.  

Korrelationer på skolnivå mellan provbetyg och betyg 

Tidigare studerades korrelationer mellan betygen i ämnen baserade på 

aggregerade data på skolnivå. Det gjordes utifrån antaganden om att en modell för  

exempelvis statistisk moderering sannolikt skulle utgå från data på aggregerad 

nivå samt att resultatmått på aggregerad nivå har en högre mätsäkerhet.  

Så länge betygssättningen inte är likvärdig är det inte rimligt att ens diskutera att 

betygen i ämnen med prov skulle normera ämnen utan prov. Det är i så fall mer 

rimligt att undersöka om resultaten på de nationella proven samvarierar med icke-

provämnen. Innan vi gör detta så ska vi undersöka sambanden mellan provbetyg 

och lärarbetyg i provämnen.  

Tabell 7 analyserar parvisa korrelationer mellan provbetyg och betyg i matematik, 

svenska och engelska på skolnivå.  

Tabell 7. R2 baserade på parvisa korrelationer mellan betyg och provbetyg – aggregerad 

skolnivå. Årskurs 9, poolade data. 
  

Lärarbetyg Lärarbetyg Lärarbetyg 

  Matematik Svenska Engelska 

Prov Matematik 63,3% 23,9% 37,6% 

Prov Svenska 45,6% 48,6% 53,9% 

Prov Engelska 51,8% 38,9% 78,1% 

 

När nu R2, beräknade utifrån korrelationer baserade på skolornas genomsnittliga 

betyg och dess motsvarighet från de nationella proven, studeras, så blir det synligt 

att svenskämnet avviker. På aggregerad nivå blir R2 endast 48,6 procent mellan 

lärar- och provbetyg, vilket är lägre än de 53,9 procent som provet i svenska 

uppvisar tillsammans med betygen i engelska.12 Jämfört med motsvarande resultat 

på elevnivå (tabell 5) så ligger alla de tre redovisade R2 som inbegriper det 

nationella provet betydligt närmare 50 procent.  

 
12 Här påverkar sannolikt andelen på skolorna som läser svenska som andraspråk sambanden.  
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De andra två ämnena matematik och engelska uppvisar emellertid en annan bild 

än svenskämnet. I båda dessa fall ser utfallen vad det gäller prov visavi lärarbetyg 

ut att vara ungefär detsamma, om än på en något lägre nivå inom respektive 

ämne.  

Tabell 8 undersöker de parvisa korrelationerna mellan provbetygen och betygen i 

icke-provämnen på skolnivå.  

Tabell 8. R2 baserade på parvisa korrelationer mellan provbetyg i matematik, svenska och 

engelska mot betyg i icke-provämnen – aggregerad skolnivå. Årskurs 9, poolade data. 

 

bild musik slöjd idrott och 
hälsa 

hem- och 
konsument

-kunskap 

teknik 

matematik 17,4% 18,4% 18,2% 27,1% 20,3% 28,1% 

svenska 25,4% 25,5% 24,2% 34,4% 27,8% 32,0% 

engelska 27,8% 30,4% 28,0% 35,7% 32,1% 37,0% 

 

Jämfört med motsvarande samband på elevnivå finns några intressanta skillnader. 

Den främsta skillnaden mot tidigare är att engelskaprovet nu ”förklarar” betydligt 

mer av betygen i icke-provämnen. På elevnivå gick det att se att R2 för 

provbetyget i engelska låg mellan 8 och 19 procent. Här ligger det mellan 28 och 

37. Det vill säga, från låga till inte fullt så låga nivåer. 

Även provbetyget i svenska samvarierar högre på aggregerad nivå med den 

spridning som finns i betygen i icke-provämnen. Framförallt syns detta i ämnet 

idrott och hälsa där R2 på elevnivå var endast 17 procent mot motsvarande på 

aggregerad nivå, 34 procent.  

Mönstret för matematik liknar till viss del det som är möjligt att se för provet i 

svenska. Främst genom att R2 är markant högre här för idrott och hälsa jämfört 

med det som gick att se på elevnivå. I övrigt så är andelen gemensam variation 

rent storleksmässigt på ungefär samma nivå som tidigare. 

Tabell 9 visar undersöker samma sak mellan provbetygen och betygen i NO- och 

SO-ämnen.  

Tabell 9. R2 baserade på parvisa korrelationer mellan provbetyg i matematik, svenska och 

engelska mot betyg i NO och SO – aggregerad skolnivå. Årskurs 9, poolade data. 
 

biologi fysik kemi geografi historia religion Samhälls-
kunskap 

matematik 37,7% 39,0% 37,3% 33,7% 33,3% 31,6% 32,4% 

svenska 41,2% 40,2% 40,4% 46,3% 47,2% 44,6% 45,6% 

engelska 46,4% 45,5% 44,9% 49,1% 49,5% 47,2% 48,5% 
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För att göra jämförelsen komplett redovisas även motsvarande R2 mellan 

provbetygen i matematik, svenska och engelska och betygen i NO och SO. Detta 

kan vara av särskilt intresse eftersom de storlekar som erhölls då dessa betyg 

sattes mot varandra på aggregerad nivå i det här sammanhanget är att betraktas 

som höga. Jämfört med dem så är de som redovisas här i tabell 9 markant lägre 

för de nationella proven i matematik och engelska.  

Svenskämnet går på tvären även här då korrelationerna mellan det aggregerade 

provbetyget i svenska och de aggregerade lärarbetygen i NO och SO ungefär är 

lika stora som på aggregerad nivå mellan betygen. Det är till och med så att 

andelen gemensam variation här är lite högre för alla NO- och SO-ämnen utom 

religionskunskap där R2 är något lägre. 

Tabell 10 visar korrelationerna mellan provbetygen i matematik, svenska och 

provbetygen i NO- och SO-ämnen.  

Tabell 10. R2 baserade på parvisa korrelationer mellan provbetyg i matematik, svenska 

och engelska mot provbetyg i NO och SO – aggregerad skolnivå. Årskurs 9, poolade data. 

 

biologi fysik kemi geografi historia religion Samhälls
-kunskap 

matematik 28,2% 34,5% 29,6% 30,3% 29,5% 15,5% 30,0% 

svenska 29,2% 31,2% 26,3% 37,8% 38,2% 25,3% 31,4% 

engelska 31,1% 34,1% 30,2% 37,7% 41,4% 30,5% 34,6% 

 

Tabell 10 visar att korrelationer och R2 är klart lägre än motsvarande för de 

genomsnittliga lärarbetygen i tabell 9.  

Det skulle kunna bero på att lärarna i sina bedömningar av eleverna väger in 

sådant som är ämnesanknutet men svårt att ta med i de nationella proven, och som 

är gemensamma ämnena emellan. Det kan också vara så att lärarnas bedömningar 

är mer tillförlitliga än motsvarande som baserar sig på ett enskilt nationellt prov. 

Detta kommer att betraktas från en annan vinkel i nästa avsnitt då vi jämför 

betygen respektive provbetygens prognosförmåga för elevernas fortsatta 

skolgång. 
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4. Prognosförmåga 

En central fråga gäller om nationella prov eller betyg har bättre prognosförmåga 

för fortsatta studier. Detta är viktigt att ta reda på eftersom det påverkar vilken 

vikt lärarbetyg kontra provbetyg bör ges i en modell där både provbetyg och 

lärarbetyg kan användas för att tillsammans stärka likvärdigheten. 

Resultatmåttens reliabilitet 

Som tidigare sagts så kan ett kunskapsmått ge information om hur elever är 

rangordnade i relation till varandra. Önskvärt är då att kunskapsmåttet bidrar till 

att rangordna eleverna på ett så bra vis som möjligt. Vilket av kunskapsmåtten är 

bäst på att rangordna eleverna: betygen eller provbetygen? 

Här ska vi först undersöka hur elevernas betyg och provbetyg från årskurs 9 

samvarierar med betygen på gymnasiet. Den grundläggande hypotesen är att 

lärarbetygen från årskurs 9 har en högre samvariation med gymnasiebetygen då 

de är baserade på flera bedömningstillfällen. 

Ett problem är emellertid att skalan för betyg och provbetyg är begränsad till sex 

steg och därför inte tillåter särskilt mycket differentiering.  

Korrelationer och slumpens inverkan 

Tidigare har det nämnts att det kan finnas skäl till att tro att korrelationer där 

resultatmått baserade på vår sexgradiga betygsskala underskattas. Detta antagande 

utgår från att elevernas sanna kunskaper är hyfsat normalfördelade samtidigt som 

den betygsskala som Sverige använder inte kan återge denna normalfördelning 

mer än approximativt. Vi illustrerar detta med betygen i matematik läsår 2018/19 

i diagram 27. 

Diagram 27. Histogram över ämnesbetygen i matematik, läsår 2018/19. Årskurs 9. 
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Som det syns i grafen ovan så avviker matematikfördelningen från den 

normalfördelning som ligger inlagd i grafen. Den gör detta på två sätt, dels så 

avviker betygsstegen olika mycket från kurvan per se, dels så finns det ingen 

spridning inom respektive betygssteg. Alltså, även om höjden på betygsstaplarna 

hade legat i nivå med normalfördelningskurvan så finns det fortfarande en 

diskrepans mellan betygsskalan och normalfördelningen i och med att elever 

inom ett och samma betygssteg avviker olika mycket från normalfördelningen i 

relation till deras sanna kunskapsnivå. Denna diskrepans kommer i högre grad 

återfinnas i residualtermen och ju större residualterm, det vill säga slumpmässigt 

brus, desto mer kommer korrelationerna att underskattas. 

Betygen är inte helt objektiva mått på elevernas verkliga ämneskunskaper. 

Tidigare rapporter från Skolverket har kunnat visa på viss systematik som bidrar 

till olikvärdig betygssättning, framförallt relativ betygssättning men även viss 

skillnad i betygssättning mellan flickor och pojkar. 13 Till viss del förekommer 

sådan systematik även vid lärarnas bedömning av elevernas prestationer vid de 

nationella proven, men utifrån de empiriska undersökningar som gjorts kan det 

med god säkerhet konstateras att ämnesbetygen så som de sätts av lärare är (klart) 

mer behäftade med denna problematik.  

Då analyserna här kommer att fokusera elevernas resultat utan att ta hänsyn till 

vilken lärare som satt ett visst betyg eller om denne lärare har en god förmåga att 

sätta korrekta betyg, kommer denna spridning som lärarnas betygssättning ger 

upphov till att uppträda slumpmässigt i elevernas resultat. Lärare kommer alltså 

bidra i olika utsträckning till att elevernas betyg avviker eller inte avviker från 

elevernas sanna kunskap. Så om en lärare sätter generösa betyg så kommer 

betyget för dennes elever avvika mer från dessas sanna nivå än om läraren inte 

hade satt fullt så generösa betyg.14 

Tak- och golveffekter 

Tilltagande takeffekt leder till mindre variation och med mindre variation finns 

det ett mindre utrymme för samvariation. Det kan i sin tur leda till lägre 

korrelationer allt annat lika. Så med en tilltagande betygsinflation (högre andel får 

A) för betygen men inte för provbetygen så underskattas korrelationerna baserade 

på betyg genom att allt fler elever ”slår i taket”. 

De korrelationer som kommer att bli synliga är förmodligen underskattade och 

denna underskattning är större för betygen än för provbetygen. Korrelationerna 

kommer vara underskattade av den anledning som angavs i föregående avsnitt om 

”för stor” residualterm samt på grund av de så kallade golv- och takeffekterna.  

 
13 Skolverket (2019a & 2020a).  
14 Skolverket (2019b). 
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Relation meritvärde och genomsnittlig 

betygspoäng 

Vi börjar med en jämförelse av meritvärdena i årskurs 9 och den genomsnittliga 

betygspoängen när eleverna går ut gymnasieskolan. På ett mer allmänt plan är 

dessa variabler mer reliabla indikatorer för elevernas sanna kunskap jämfört med 

vad varje enskilt ämnes- eller provbetyg är var för sig. Detta eftersom effekten av 

en eventuell bristande reliabilitet i ett enskilt ämne blir mindre då vi använder oss 

av betyg från flera ämnen samtidigt, man kan säga att slumpens inverkan blir 

mindre ju fler mätinstrument och mätpunkter vi har.  

Slumpens inverkan blir som sagt mindre utifrån det som är betingat av 

bedömningen i respektive ämne. Men i den mån skolor systematiskt skiljer sig åt 

via till exempel olika bedömningskulturer så kommer detta fortfarande uppträda 

som slump i analys av elevdata. Avsnittet kan ses som någon form av 

referenspunkt att utgå ifrån när vi sedan analyserar enskilda ämnen. 

De resultat som redovisas i det här kapitlet är baserade på data avgränsade till de 

elever som slutfört sina gymnasiestudier läsåren 2015/16 – 2018/19. Endast elever 

som slutfört sina gymnasiestudier på tre läsår är inkluderade i analyserna. 

Diagram 28 analyserar korrelationen mellan meritvärdet i årskurs 9 och samma 

elevers genomsnittliga betygspoäng i gymnasieskolan.  

Diagram 28. Korrelation mellan meritvärde årskurs 9 och genomsnittlig betygspoäng i 

gymnasiet. 
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Korrelationerna för eleverna på yrkesprogrammen ligger lägre än motsvarande för 

elever på de högskoleförberedande programmen. Detta kan tolkas som att 

meritvärdet från årskurs 9 har en högre prognosförmåga för hur det kommer at gå 

för en elev (i snitt) om hen väljer ett högskoleförberedande program än om 

samma elev väljer ett yrkesprogram. En tänkbar förklaring är att de flesta av de 16 
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grundskoleämnen15  som meritvärdet utgörs av är att betrakta som teoretiska 

sådana. Eleverna på de högskoleförberedande programmen hade avgångsår 

2015/16 ett meritvärde från årskurs 9 på 246 och de som gick ut gymnasiet 

2018/19 ett meritvärde på 256. Motsvarande meritvärden för eleverna på 

yrkesprogrammen var 196 respektive 202. 

Att korrelationerna är lägre för eleverna på yrkesprogram beror inte på den så 

kallade golveffekten, åtminstone inte en golveffekt baserad på grundskolans 

meritvärde. Ett antagande som annars kunde ha varit rimligt om spridningen i 

yrkeselevernas meritvärde hade som en konsekvens av ett lägre genomsnittligt 

meritvärde varit betydligt lägre, vilket det alltså inte är. För båda grupperna ligger 

standardavvikelsen på ca. 36–37.  

Däremot är spridningen lägre i den genomsnittliga betygspoängen bland eleverna 

på yrkesprogrammen. Under de fyra läsår som studerats ligger standardavvikelsen 

på ca. 2,45. Vilket är att jämföra med en standardavvikelse på ca. 2.75 för 

eleverna på de högskoleförberedande programmen. Varför det är större spridning 

i de senares genomsnittliga betygspoäng har varit svårt att bedöma, men det ger 

sken av att betygspoängen som resultatmått är bättre på att differentiera elever på 

de högskoleförberedande programmen jämfört med yrkesprogrammen. Det kan i 

sin tur ha bidragit till att meritvärdet från årskurs 9 har en högre prognosförmåga 

för de högskoleförberedande programmen. 

En ytterligare sak att uppmärksamma i diagram 28 är att korrelationerna viker ner 

på slutet. Man skulle kunna tro att detta är ett utslag av en tilltagande 

betygsinflation som resulterar i en allt större takeffekt. Men studiet av 

standardavvikelsen i elevernas resultat ger inte denna hypotes stöd då spridningen 

inte minskat över tid. Vilket borde ha varit resultatet av en allt mer tilltagande 

takeffekt. Dessutom är tidsserien kort och några långtgående slutsatser kan därför 

inte dras baserat på trenden.  

Ämnesvis prognosförmåga 

Som tagits upp tidigare så är ämnesvisa resultatmått visavi de aggregerade som 

nyss redovisats behäftade med en lägre reliabilitet eller mätosäkerhet. Samtidigt 

kan de ha en högre validitet i den meningen att de ämnesegenskaper som mäts 

med respektive betyg i grundskola och gymnasium ligger närmare varandra än en 

diffus övergripande förmåga som de aggregerade måtten meritvärde och 

genomsnittlig betygspoäng kan anses vara.  

En viktig distinktion mellan de analyser som följer jämfört med de som gjordes i 

kapitel 3 är att ett ämnesinnehåll här granskas utifrån ett ”vertikalt tänkande” 

snarare än ett ”horisontellt tänkande”, det vill säga respektive ämnesinnehåll är 

rimligtvis bredare/mer omfattande i gymnasiet jämfört med motsvarande i 

 
15 Moderna språk är inte inkluderat i de 16 grundskoleämnen som tillsammans utgör meritvärdet här. 
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grundskolan. Det är bra att tänka på när man jämför med de korrelationsstorlekar 

som redovisades i kapitel 3.  

Tabell 11. Korrelationer mellan ämnes- och provbetyg från årskurs 9 med kursbetyg i 

samma ämnen i gymnasiet. Poolade data.  
 

Ma 1a Ma 1b Ma 1c En 5 Sv 1 

Betyg åk9 0,52 0,70 0,74 0,75 0,68 

Provbetyg åk9 0,48 0,63 0,72 0,75 0,60 

 

Den hypotes vi hade ser ut att stämma: korrelationerna mellan årskurs 9-betyg 

och gymnasiebetyg är högre än mellan provbetyg i årskurs 9 och 

gymnasiebetygen i de olika ämnena. Samtidigt kan vi se att skillnaderna inte är 

stora. I engelska är det ingen skillnad alls.  

Det kanske inte är så konstigt att engelskämnet har något högre korrelationer med 

tanke på att engelskan är det ämne där betygssättningen tycks vara mest stabil 

över tid dels och är det ämne där de två resultatmåtten från årskurs 9 uppvisat den 

högsta överensstämmelsen, både i termer av konsensus och konsistens.  

Praktisk-estetiska ämnen 

I det här arbetet har sedan det inledande avsnittet om betygsinflation icke-

provämnen studerats återkommande, och det hade förstås varit högst relevant att 

studera dessa ämnen även här. Men det enda ämne vi kan jämföra med 

gymnasieskolan är idrott och hälsa. 

Tabell 12. Korrelationer mellan ämnesbetyg från årskurs 9 med kursbetyg i gymnasiet i 

ämnet idrott. Poolade data.  
 

Idr 1 

Betyg åk9 0,54 

 

Tabell 13. Korrelationer mellan ämnesbetyg från årskurs 9 med kursbetyg i gymnasiet i 

ämnet idrott, uppdelat på inriktning i gymnasiet. Poolade data. 

  

Idr 1 

Yrkesprogram Betyg åk9 0,44 

Högskoleförberedande program Betyg åk9 0,52 

 

Idrottsbetyget från årskurs 9 har en prognosförmåga för elevernas idrottsbetyg i 

gymnasiet jämförbar med Matematik 1a, men korrelationen här är lägre än för de 

andra kurserna. Att en uppdelning på yrkes- respektive högskoleförberedande 
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program ger lägre korrelationer var för sig beror på ett statistiskt fenomen där de 

två elevgrupperna befinner sig på olika delar av resultatmåttens skalor.16   

Prognosförmåga för olika elevgrupper 

Nu går vi vidare och analyserar om någon elevgrupp skulle gynnas eller 

missgynnas i prognosförmåga utifrån vilket resultatmått man väljer. I Tabell 14 

undersöks kön.  

Tabell 14. Korrelationer mellan ämnes- och provbetyg från årskurs 9 med kursbetyg i 

gymnasiet, uppdelat på kön. Poolade data.  
  

Ma 1a Ma 1b Ma 1c En 5 Sv 1 Idr 1 

Flicka Betyg åk9 0,54 0,71 0,74 0,76 0,69 0,57 

Flicka Provbetyg åk9 0,49 0,65 0,72 0,76 0,62 . 

Pojke Betyg åk9 0,34 0,57 0,70 0,73 0,61 0,44 

Pojke Provbetyg åk9 0,34 0,50 0,68 0,73 0,53 . 

 

När prognosförmågan för pojkar respektive flickor studeras, syns att 

korrelationerna genomgående är marginellt högre för flickor, oavsett om betygen 

eller provbetygen studeras. Störst skillnad mellan könen finns i idrottsämnet och 

Matematik 1a och 1b.  

Tabell 15 analyserar utländsk bakgrund.  

Tabell 15. Korrelationer mellan ämnes- och provbetyg från årskurs 9 med kursbetyg i 

gymnasiet, uppdelat på elevers bakgrund. Poolade data.  

  

Ma 1a Ma 1b Ma 1c En 5 Sv 1 Idr 1 

Svensk bakgrund Betyg åk9 0,54 0,71 0,74 0,76 0,69 0,57 

Svensk bakgrund Provbetyg åk9 0,49 0,65 0,72 0,76 0,62 . 

Född i Sverige, 

båda föräldrarna 

födda utomlands 

Betyg åk9 0,34 0,57 0,70 0,73 0,61 0,44 

Född i Sverige, 

båda föräldrarna 

födda utomlands 

Provbetyg åk9 0,34 0,50 0,68 0,73 0,53 . 

Född utomlands Betyg åk9 0,36 0,60 0,72 0,72 0,65 0,41 

Född utomlands Provbetyg åk9 0,39 0,54 0,69 0,72 0,54 . 

 
16 När varje grupp körs var för sig så blir det på ett sätt, sen när samma analys görs på ett sammanslaget dataset  så blir 
utfallet till synes paradoxalt. Detta är inte ovanligt och i vårt fall får vi stöd av den partiella korrelationen, efter kontroll 

för inriktning på gymnasiet, som i storleksordning (0,49) befinner sig mellan de båda gruppernas korrelationsstorlekar. 
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Prognosförmågan är genomgående högre för elever med svensk bakgrund. Elever 

med svensk bakgrund är den av de tre elevgrupperna i tabellen ovan som i snitt 

har bäst resultat i skolan, men hur detta påverkar den övergripande bilden är 

oklart. Tidigare analyser har visat att prestationsnivån har en stor betydelse för 

betygssättningen i relation till proven och kanske spelar detta in här.17   

Även här återfinns i huvudsak det mönster som observerats tidigare och att den 

skillnad i prognosförmåga som funnits mellan betyg- och provbetyg finns 

representerade inom respektive elevgrupp. Liksom tidigare sticker Ma 1a och 

Idrott 1 ut som två gymnasiekurser där prognosförmågan från grundskolans 

resultatmått avviker från det mer generella mönstret. Ma 1a är kanske extra 

intressant här då vi finner att korrelationen för grundskolans provbetyg är högre 

än lärarsatt dito. Skillnaden är emellertid inte särskilt stor och hade kanske inte 

ens framträtt om bättre data varit tillgängliga att arbeta med.  Data som inte leder 

till underskattningar av korrelationer. 

Prognosförmåga över tid 

När ett resultatmåtts prognosförmåga beskrivs, är det givetvis inte i deterministisk 

mening ett förhållande mellan ett resultat vid en tid och hur det förhåller sig till ett 

resultat vid en senare tidpunkt som avses. Däremot borde ett resultatmått uppvisa 

en lika stor samvariation med ett annat resultatmått om det är samma aspekter 

som bedöms och i lika stor utsträckning tas hänsyn till vid två olika tidpunkter. 

Om samvariationen över tid förändras på något vis kan det vara uttryck för ett 

förändrat beteende i bedömningarna eller det som döljer sig bakom 

bedömningarna. Tyvärr finns inte data från fler år än de fyra senaste läsåren 

tillgängliga. Något som gör att det inte i så stor utsträckning går att uttala sig om 

hur prognosförmågan förändras över tid. Tabell 16 visar utvecklingen för 

Matematik 1a över tid.  

Tabell 16. Korrelationer mellan ämnes- och provbetyg från årskurs 9 med kursbetyg i 

gymnasiet.  

 

Ma 1a 

   

 

1516 1617 1718 1819 

Betyg åk9 0,53 0,53 0,50 0,51 

Provbetyg åk9 0,50 0,49 0,50 0,48 

 

Baserat på korrelationer för de ämneskurser som redovisats så här långt i detta 

kapitel så är det ämneskursen Ma 1a som i storlek visar på de största 

förändringarna över de fyra läsåren. Som syns i tabell 12 så kan eventuellt en 

sjunkande prognosförmåga för grundskolans lärar- och provbetyg skönjas.  

 
17 Skolverket (2019a) och (2020a).  
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Det går med andra ord inte att visa på någon förändring baserat på den här korta 

tidsperioden. Det går alltså inte med hjälp av de data som finns, till exempel säga 

att en tilltagande betygsinflation i årskurs 9 leder till en lägre prognosförmåga. Att 

korrelationerna under vår korta tidsperiod inte minskat som ett resultat av den 

förmodade betygsinflation som kunnat skådas i grundskolan kan mycket väl ha 

kompenserats av en betygsinflation i gymnasiet med tanke på hur utvecklingen 

har sett ut även där. 
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5. Variation mellan och inom skolor 

En avslutande fråga är hur stor andel av den totala variationen i avvikelser mellan 

nationella prov och ämnesbetyg som kan hänföras till variation mellan- respektive 

inom skolor (2-nivå analys). Dessutom, hur stor andel av den totala variationen 

beror på variation mellan skolor respektive mellan klasser inom skolor (3-

nivåanalys). Svaret på den sista frågan kan ha viss betydelse i händelse av att en 

betygsmodell baserad på statistisk moderering implementeras, då det kan påverka 

på vilken nivå som är mest effektivt att moderera mot (skolans eller klassens 

genomsnitt) och/eller för att identifiera eventuella behov av ytterligare insatser för 

en ökad likvärdighet i betygssättning inom skolor.18 

Flernivåanalys av elevers resultat 

För att få en övergripande uppfattning studeras först, med hjälp av flernivåanalys, 

hur variationen i elevers betygsresultat är fördelad inom och mellan skolor. Detta 

innebär att den totala variationen i elevers betygsresultat (respektive nationella 

provbetygsresultat) delas upp i komponenterna variation mellan skolor och 

variation inom skolor.19  

Denna uppdelning kallas mer specifikt för variansdekomposition. Till exempel, 

om det ska undersökas hur mycket av elevernas resultat på de nationella proven 

som beror på vilken skola de går på så skattas två varianskomponenter; en för 

skolnivån och en för elevnivån, där den senare är att betrakta som variationen 

inom skolan. När detta görs sätts varianskomponenten för skolnivån i relation till 

den totala variationen. Då erhålls en andel över hur mycket av den totala 

variationen som finns mellan skolorna i relation till hur stor andel som finns inom 

skolorna. Denna andel brukar kallas interklasskorrelation och förkortas ICC 

(intraclass correlation coefficient) i litteraturen. 

I de efterkommande analyserna har vissa avgränsningar gjorts. De viktigaste 

avgränsningarna är att analyserna begränsas till årskurs 9 och att eleverna som 

inkluderats i analyserna har godkänt betyg (A-E) i minst ett ämne. 

 
18 Se även bilaga 5 där modereringsmodellen förklaras i mer detalj och där problem och lösningar vad gäller 

aggregeringsnivå för moderering diskuteras och analyseras i mer detalj. 
19 Anledningen till att den statistiska metoden flernivåanalys används, är att multivariabla statistiska metoder så som till 
exempel regressionsanalys utgår från ett antal antaganden varav ett är att studieobjekten är oberoende varandra. I 

skolans värld är det svårt, för att inte säga omöjligt, att anta att de elevresultat som studeras och som kommer från en 

och samma skola är oberoende av varandra. Om det var så skulle inte skolan som enhet vara av intresse för en 

normerande myndighet. Tvärtom antas här att elevernas resultat i högsta grad präglas av ett beroendeförhållande där de, 

dels utövar påverkan på varandra, dels påverkas av samma beslut, beslut som tas och implementeras på skolnivå. För 

beslut som tas på skolnivå är beroendet totalt, det finns inte någon som helst variation mellan elevernas resultat i 

förhållande till det beslut som är taget på skolnivå. Beslutet är detsamma för alla elevresultat på skolan. Däremot kan 

detta beslut påverka elevernas resultat i olika riktning och olika mycket. Utöver att hantera problemet med elevernas 
icke-beroende tillåter flernivåanalys studier av den totala variationen i till exempel elevernas resultat på nationella prov 

utifrån hur stort det beroende eleverna emellan som beskrevs ovan är.  
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Tvånivåanalys  

I detta avsnitt genomförs några 2-nivåanalyser för att beskriva några 

grundläggande förhållanden samt hur de har utvecklats över tid. 

Tabell 17 återger intraklasskorrelationen för tre olika resultatmått; meritvärde, 

genomsnittligt provbetyg på de nationella proven i matematik och engelska samt 

ett meritvärde baserat endast på de sex icke-provämnena. 

Intraklasskorrelationerna (ICC) är beräknade utifrån analyser gjorda på de två 

nivåerna skola och elev. 

Tabell 17.  Tvånivåanalys, skola och elev. Årskurs 9. Läsår 2018/19. * 

 Elevnivå Skolnivå ICC 

Meritvärde 3909 629 0,139 

Provbetygspoäng i matematik och en 
(genomsnitt) 

15,96 2,68 0,144 

Betygspoäng i icke-provämnen (genomsnitt) 8,29 1,47 0,151 

* Skolor med mindre än 15 elever exkluderade. 

Meritvärdet har en intraklasskorrelation på 0,139. Eller annorlunda uttryckt, 13,9 

procent av den totala variationen i elevers meritvärde utgörs av variation i 

meritvärde mellan skolor, vilket ofta benämns mellanskolsvariation.20 Som tabell 

17 visar så är mellanskolsvariationen högre för de andra två resultatmåtten, medel 

baserat på provbetygen i matematik och engelska samt betygsmedel baserat på 

icke-provämnena, som redovisas där jämfört med meritvärde. 

I diagram 29 visas intraklasskorrelationerna för meritvärde och icke-provämnen 

över tid.  

 
20 Intraklassvariation (ICC) är det statistikteoretiska begreppet medan mellanskolvariation syftar på den andel variation 

som återfinns mellan skolor och där mellanklassvariation syftar på den andel variation återfinns mellan skolklasser. 
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Diagram 29. Tvånivåanalys, skola och elev. Intraklasskorrelation för läsåren 2012/13 - 

2018/19. 
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Om vi studerar mellanskolsvariationens utveckling över tid ser vi att 

mellanskolsvariationen för ämnesbetygsmedlet i icke-provämnen är större än 

motsvarande för meritvärdet över hela vår sjuåriga tidsserie. En slutsats man kan 

dra av detta är att skillnaderna i betyg mellan skolor är större i de sex icke-

provämnena än motsvarande skillnader i betyg mellan skolor i alla grundskolans 

16 ämnen sammantaget. 

I föregående tabell 17 redovisades intraklasskorrelationer baserade på de två 

nivåerna skola och elev. I tabell 18 återges också intraklasskorrelationer baserade 

på tvånivåanalyser, men till skillnad från tidigare så utgörs nivåerna av elev och 

skolklass.  

Tabell 18.  Tvånivåanalys, klass och elev. Årskurs 9. Läsår 2018/19. * 
 

Elevnivå Klassnivå ICC 

Meritvärde 3734 616 0,142 

Provbetygspoäng i matematik och en (genomsnitt) 15,57 3,15 0,168 

Betygspoäng i icke-provämnen (genomsnitt) 8,01 1,59 0,166 

* Skolor med mindre än 15 elever exkluderade. Endast skolklasser med tio eller fler elever samt som högst 40 elever 

har inkluderats. 

Om de ICC som redovisas i tabell 17 jämförs med de som redovisas i tabell 18 

syns det att de är större i den senare. Mellanklassvariationerna för dessa tre 

resultatmått är alltså större än motsvarande mellanskolvariationer. Detta resultat 

är väntat då hela den variation som vi tidigare hänförde till variation mellan 

skolor nu hänförs till variation mellan klasser. Men dessutom kan en del av den 
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variation som tidigare hänfördes till variation mellan elever inom skolor nu 

förklaras av variation mellan klasser (inom skolor). Därför blir 

mellanklassvariationen alltid större än mellanskolvariationen (i en motsvarande 2-

nivåanalys).  

Det intressanta i sammanhanget är dock inte att mellanklassvariationen är större 

än mellanskolvariationen, utan hur mycket större. Jämförs 

intraklasskorrelationerna från analyserna för skola-elev (ICC skola = 

mellanskolvariation) med korrelationerna för klass-elev (ICC klass = 

mellanklassvariation), syns att mellanskolvariationen utgör 98, 86 respektive 91 

procent av mellanklassvariationen för respektive resultatmått (meritvärde, 

provbetygsmedel i matematik och engelska samt ämnesbetygsmedel i icke-

provämnen), vilket indikerar att mellanskolsvariationen är klart större än 

mellanklassvariationen inom skolan.21 

Trenivåanalys 

I föregående avsnitt analyserades två nivåer, elevnivån och en nivå ovanför 

eleverna vilket i ena fallet var skola och i andra fallet klass. I det här avsnittet 

utökas analyserna till att omfatta alla tre nivåer som behandlats, det vill säga elev, 

klass och skola. I diagram 30 visas resultatet från en sådan 3-nivåanalys utifrån 

samma resultatmått som i föregående avsnitt. 

Diagram 30. Trenivåanalys, skola, klass och elev. Årskurs 9. Läsår 2018/19. * 
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* Skolor med mindre än 15 elever exkluderade. Endast skolklasser med tio eller fler elever samt med högst 40 elever 

har inkluderats. 

Den totala intraklasskorrelationen (Total ICC) som finns återgiven i diagram 30 

utgörs av summan av de två intraklasskorrelationerna för skola respektive klass 

(Total ICC = ICC klass + ICC skola). 3-nivåanalysen bekräftar det resultat som 

föregående 2-nivåanalyser tillsammans visade, nämligen att den variation som 

 
21 För exempelvis meritvärdet: 0,139/0,142 = 98 procent. 
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finns i elevers resultat i större utsträckning förklaras av variation mellan skolor än 

av variation mellan klasser inom skolor.  

Flernivåanalys av elevers avvikelse mellan betyg och 

provbetyg 

I föregående avsnitt analyserades hur elevers resultat i termer av meritvärde, 

betyg respektive provbetyg fördelade sig mellan skolor och klasser. För denna 

rapport är det däremot mer relevant att studera hur elevers skillnader mellan betyg 

och provbetyg i ett givet ämne fördelar sig efter motsvarande uppdelning på skola 

och klass. Med avvikelse avses differensen mellan en elevs slutbetyg och 

provbetyg i ett givet ämne. Avvikelsen räknas fram på följande vis: 

Avvikelse i ämne = slutbetyg – provbetyg 

Utöver att beräkna denna avvikelse för matematik respektive engelska har 

ytterligare två avvikelsemått beräknats. Eftersom det inte finns några nationella 

prov i de sex icke-provämnena har två olika medelvärden baserade på resultaten i 

matematik och engelska använts för att studera avvikelsen för icke-provämnen. 

De två avvikelsemåtten har beräknats enligt följande: 

Avvikelse mot provbetyg = meritvärde (icke-provämnen) - genomsnittligt 

provbetyg (matematik/engelska)  

 

Avvikelse mot ämnesbetyg = meritvärde (icke-provämnen) – genomsnittligt 

slutbetyg (matematik/engelska) 

 

Tvånivåanalys 

Liksom i föregående avsnitt redovisas i tabell 19 först en tvånivåanalys med skola 

och elev som de två nivåerna. 

Tabell 19. Tvånivåanalys avvikelser, skola och elev. Årskurs 9. Läsår 2018/19. * 
 

Elevnivå Skolnivå ICC 

Avvikelse i matematik (betygspoäng) 9,05 1,24 0,120 

Avvikelse i engelska (betygspoäng) 3,33 0,250 0,070 

Avvikelse mellan prov i matematik/engelska - 

betyg i icke-provämnen 

9,89 1,05 0,096 

Betyg i matematik/engelska - betyg i icke-

provämnen 

8,06 0,639 0,073 

* Skolor färre än 15 elever exkluderade. 
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Intrakorrelationskoefficienterna i tabell 19 är alla mindre än de som sågs för de tre 

resultatmåtten som studerades i föregående avsnitt. Detta är förväntat och kan 

tolkas som att de betygsskillnader i prestationer som syns mellan skolor (i 

föregående avsnitt) inte endast beror på skillnader i kunskaper utan även i 

betygssättning.  

Detta betyder emellertid inte att det genom jämförelser mellan de ICC som syntes 

tidigare och som syns här går att säga hur stor del av den mellanskolsvariation i 

prestation vi sett som utgörs av olikvärdig betygssättning. Detta då den 

mellanskolsvariation som tidigare sågs, för till exempel meritvärde som läsåret 

2018/19 var 13,9 procent, kan vara en under- eller överskattning av den 

mellanskolsvariation som hade funnits om det hade varit möjligt att skatta 

elevernas sanna kunskaper på ett bättre vis.  

Då Skolverket i en rapport visat på en markant effekt av relativ betygssättning är 

det högst troligt att de analyser som redovisades i föregående avsnitt och som är 

baserade på betyg är underskattade.22  

I tabell 20 redovisas tvånivåanalyser där den andra nivån består av klass istället 

för skola. Liksom tidigare är mellanklassvariationen även här större än vad 

mellanskolsvariation är för samma utfallsvariabel. 

Tabell 20. Tvånivåanalys nettoavvikelser, klass och elev. Årskurs 9. Läsår 2018/19. * 
 

Elevnivå Klassnivå ICC 

Avvikelse i matematik (betygspoäng) 8,82 1,50 0,146 

Avvikelse i engelska (betygspoäng) 3,18 0,42 0,116 

Avvikelse i prov i matematik/engelska - 

betyg i icke-provämnen 

9,72 1,25 0,114 

Betyg i matematik/engelska - betyg i 

icke-provämnen 

7,89 0,770 0,089 

* Skolor med mindre än 15 elever exkluderade. Endast skolklasser med tio eller fler elever samt med högst 40 elever 

har inkluderats.  

Vid en jämförelse av intraklasskorrelationerna för respektive utfallsmått syns, 

liksom tidigare, att variationen mellan skolor är större än variationen mellan 

skolklasser. 

Trenivåanalys 

I diagram 31 redovisas resultaten av de 3-nivåanalyser som gjorts med de fyra 

avvikelsemåtten för läsåret 2018/19. 

 
22 Skolverket (2019a). 
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Diagram 31. Trenivåanalys, skola, klass och elev. Årskurs 9. Läsår 2018/19. * 
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* Skolor färre än 15 elever exkluderade. Endast skolklasser med tio eller fler elever samt som högst 40 elever har 

inkluderats. 

Mönstret följer i huvudsak det mönster som framträdde i avsnitten baserade på 

tvånivåanalys. Det vill säga, mellanskolsvariationen är markant större än 

mellanklassvariationen. 

Undantaget från mönstret är engelska där nettoavvikelsen är större för klass än för 

skola.  

En hypotes skulle kunna vara att detta hänger ihop med hur engelskan avviker på 

nationell nivå där det är ungefär lika många elever som får ett lägre- som ett högre 

betyg än provbetyget. I andra provämnen, så som matematik och svenska, är det 

betydligt högre andel elever som får ett högre betyg än provbetyg. Detta innebär 

att det genomsnittliga betyget i matematik och svenska, i jämförelse med 

engelska, ligger klart över det genomsnittliga provbetyget. Intrycket är att 

nettoavvikelsen i engelska uppträder mer slumpmässigt och att motsvarande i 

matematik och svenska uppträder med en viss systematik eftersom de år efter år 

uppvisar en klar positiv avvikelse, vilket till exempel skulle kunna bero på att 

”snällbetyg” är mer vanligt förekommande i dessa ämnen. Kanske då att det 

slumpmässiga i engelskans nettoavvikelse faller ut på olika vis beroendes på hur 

avgränsningen i analyserna görs och det samspelar med modellernas 

antaganden.23  

Diagram 32 visar trenivåanalyserna för engelska över tid.  

 
23 T.ex. Baye’s theorem och the shrinkage factor. 
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Diagram 32. Trenivåanalys för nettoavvikelse i engelska, skola, klass och elev. Årskurs 9. 
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Vid analys av hur de tre nivåerna, i trenivåanalyserna för nettoavvikelsen i 

engelska, utvecklas över tid syns att det nästintill varierar växelvis över tid vilken 

som är störst av de två varianskomponenterna för skola och klass. Tidsserien 

uppträder nästan slumpmässigt i hur linjerna representerandes ICC skola och ICC 

klass korsar varandra mellan de olika läsåren. Något som förstärker bilden av 

engelska som ett ämne där en viss slumpmässighet påverkar utfallen i termer av 

nettoavvikelse.  

I matematik är mellanskolsvariationen klart större än mellanklassvariationen över 

hela tidsperioden. Det är också ett likartat mönster mellan åren i matematik vilket 

är mer gynnsamt om man vill göra en moderering av betyg utifrån skola eller 

klass.  

Diagram 33 visar motsvarande nettoavvikelse för de relativa storlekarna för skola 

respektive klass samt den totala intraklasskorrelationen för icke-provämnen. 
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Diagram 33. Trenivåanalys för avvikelsen genomsnittligt provbetyg i matematik/engelska – 

meritvärde i icke-provämnen, skola, klass och elev. Årskurs 9. * 
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*Mätpunkt för 2017/18 saknas med anledning av det stora bortfallet i matematik det läsåret. 

Liksom i fallet med nettoavvikelsen i matematik ser vi en liknande typ av 

stabilitet, vilket är en fördel vid moderering. Det är tydligt att betygsavvikelsen i 

huvudsak skiljer sig åt mellan skolor snarare än mellan klasser inom skolor.  

Mellangruppsskillnaderna ser inte heller ut att öka över tid som de gjorde i 

föregående diagram. Den totala intraklasskorrelationen, vilken är summan av ICC 

skola och ICC klass, uppvisar ingen tydlig trend. Det tolkas som att det 

visserligen finns skillnader i hur betygen sätts, framförallt mellan skolor, men att 

dessa skillnader i betygssättning mellan skolor inte ser ut att öka över tid.  

  



 

54 BILAGA 4 

Slutsatsen av analysen av avvikelsen mellan elevers betyg och provbetyg visar på 

att det finns skillnader i betygssättning mellan såväl olika skolor som mellan olika 

klasser inom en given skola, men att skillnader i betygssättningen mellan skolor 

(undantaget engelska) är större än skillnaden mellan klasser inom skolor. Detta 

resultat stämmer överens med de simuleringar som görs i huvudrapporten. 24 Detta 

är en tydlig indikation på att om en normering av betygen ska införas så är det 

mer effektivt att använda skol- än klassnivån. 

 

 

 
24 För modereringsmodellen Mmod uppnåddes högre nivå av likvärdighet om modereringen skedde mot skolnivån än om 

den skedde mot klassnivån. Det resultatet är dessutom underskattat eftersom simuleringsmodellen inte antog några 

gemensamma initiativ till gemensamma prov och andra åtgärder för gemensam bedömning på den enskilda skolan. 
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