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Sammanfattning
Utifrån insamling och analys av data från Skolverkets offentliga databaser, SIRIS och SALSA,
undersöker vi i denna studie skillnader i likvärdighet mellan låg- och högpresterande skolor. Vi
koncentrerar oss på den skillnad som finns mellan resultaten på de nationella proven i matematik
och det avgångsbetyg som eleverna får i ämnet.
Genom att kategorisera skolor som hög- respektive lågpresterande utifrån det genomsnittliga
meritvärdet kan vi också undersöka om det är skillnader i föräldrars utbildningsbakgrund och andel
nyinvandrade elever för urvalet i vår studie.
Som begränsning för studien har vi valt att fokusera på resultaten i matematik från läsåret
2015/2016 på skolenheter i nordvästra Skåne. Detta eftersom elever i urvalsområdet antas
konkurrera till gymnasieutbildningar med sina avgångsbetyg. En likvärdig bedömning av elevernas
prestation är därför viktig, inte minst ur ett rättssäkerhetsperspektiv.
Resultaten visar att det finns en tydlig skillnad i genomsnittliga meritvärden mellan de olika
skolorna och att det är fullt möjligt att identifiera de två grupperna hög- och lågpresterande skolor.
I dessa grupper ser vi stor skillnad mellan slutbetyg och nationella prov. I de lågpresterande
skolorna får 10% av eleverna ett högre avgångsbetyg jämfört med resultatet på det nationella
provet. Motsvarande för de högpresterande skolorna är 40%
Föräldrars utbildningsbakgrund är högre och andelen nyinvandrade elever är lägre på de
högpresterande skolorna. Detta stämmer överens med tidigare forskning, dvs att dessa två externa
faktorer är avgörande för en skolas resultat mätt i meritvärde. De är med andra ord de tyngst
vägande faktorerna som förklarar den så kallade mellanskolevariationen. Men vi ser också att det
finns inre faktorer som inte självklart kan förklaras av de yttre faktorerna. Här lutar vi åt att det
faktiskt föreligger skillnader i bedömning av elevers prestationer mellan de olika grupperna, eller en
skillnad i effektiviteten i undervisningen. Ett tredje alternativ skulle kunna vara att det finns olika
incitament för att sätta betyg mellan de olika grupperna.
Vi föreslår att det behövs fördjupad analys av skolornas inre organisation, bedömning och
undervisning utifrån skillnaderna mellan resultaten på nationella prov och slutbetyg i matematik.
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Inledning
I ett tidigare arbete under KPU-utbildningen noterade vi skillnader i slutbetyg mellan olika skolor
samt att skillnader mellan slutbetyg och nationella provbetyg också varierar mellan skolor. Denna
variation väckte tanken om skolans likvärdighet. Likvärdighet i skolan kan ha olika innebörd, vilket
vi diskuterar senare i studien, men framförallt slutbetyget kan ur elevens perspektiv vara ett av de
viktigaste måtten på likvärdighet. Slutbetyget avgör möjligheten till fortsatta studier och är ett kvitto
på vad eleven uppnått under sin grundskoletid. Detta kvitto används för att jämföra elever vid
antagning till nästa skolnivå och därför måste det vara likvärdigt.
Syfte och frågeställningar
Det övergripande syftet med den här uppsatsen är att studera skillnader mellan skolenheter. Genom
att jämföra resultat från de nationella proven i matematik med slutbetygen ges en bild av olika
gruppers utveckling i förhållande till det nationella provet. Den statistik som finns tillgänglig via
Skolverket, som ansvarar för insamlingen och uppföljning av skolan, saknar perspektivet hög- och
lågpresterande skolor. Det var Anders Jakobsson (2013) som menar att studier av elevers prestation
på nationell nivå riskerar att missa de skillnader som finns i olika gruppers kunskapsutveckling som
väckte vårt intresse för detta synsätt.
Vi har därför gjort ett geografiskt urval av skolor i nordvästra Skåne, där eleverna förväntas söka till
gymnasieskolan under likvärdiga förhållanden. Deras slutbetyg i årskurs nio används som
urvalsinstrument och bör därför rimligen vara rättvisa och jämlika.

Forskningsfråga
•

Hur skiljer sig likvärdigheten åt mellan lågpresterande och högpresterande skolor i nordvästra
Skåne med avseende på relationen slutbetyg och nationella provbetyg i ämnet matematik?
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Teoretisk bakgrund
Skolans förändring
Den svenska skolan har under 2000-talet varit utsatt för en ganska hård kritik. Efter sjunkande
resultat i internationella studier (OECD, 2015) har skolan genomgått förändringar, bland annat har
en ny läroplan sett dagens ljus (Skolverket, 2011). Svenska elevers sjunkande resultat i
internationella studier har också satt fokus på den svenska skolans kvalitet. Under 90-talet
genomgick den svenska skolan en rad genomgripande reformer med nya läroplaner och ett nytt
system för finansiering samtidigt som ansvaret för skolenheterna övergick till kommunerna (Jarl &
Pierre, 2012). Två ytterligare reformer infördes som förändrade utbildningslandskapet på
grundnivå, möjligheten att starta friskolor ökade och det blev fritt att välja skola (Jarl & Pierre,
2012). Relativt snart framkom kritik mot systemet och diskussionen om ett likvärdigt
utbildningssystem tog fart. Redan i slutet av 90-talet infördes nationella prov i svenska, engelska
och matematik. I början av 2000-talet återinfördes statlig inspektion av skolor för att kontrollera att
kommuner och enskilda skolenheter levde upp till de nationella målen i skolan. Under resan från en
av världens mest centraliserade skolor till en av världens mest decentraliserade skolor hade
problemet med jämlikhet i skolan ökat (OECD, 2015). Det fria skolvalet, som återfinns i många
länder inom OECD, är inte fritt från kritik (Bunar, 2015).
I OECD:s rapport fastslås att det finns en obalans i ansvar och lokal autonomi vilket ger svårigheter
i att förbättra elevernas prestationer och förbättra skolsystemet (OECD, 2015).
Det svenska betygssystemet - grunden för utvärdering
OECD fastslår att de svenska betygens reliabilitet är problematisk, ”…-one that remains a primary
concern in our view – is the equivalence of student grades (i.e. reliability) across schools.” (OECD,
2015)
Det finns fortfarande inget stabilt system för att utvärdera den svenska skolan över tid förutom de
stora internationella studierna TIMSS och PISA. De svenska nationella proven har kritiserats för
bristande reliabilitet och validitet för utvärdering av skolan över tid (SOU 2014:12). Likaså har
betygen kritiserats för att vara utsatta för betygsinflation (Böhlmark & Holmlund, 2011). Den
möjlighet som finns att följa skolans utveckling samlas i Sveriges officiella statistik enligt lagen om
offentlig statistik (2001:99) där Skolverket har huvudansvaret för den officiella statistiken kring
skolor. Insamling och bearbetning görs av SCB. Det är denna statistik som idag utgör underlaget för
att bedöma den svenska skolan. Skolverket har också till uppgift att på nationell nivå följa upp och
utvärdera skolan enligt skollagen (2010:800). Förutom Skolverket finns institutet för
arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) som har till uppgift att utvärdera
effekten av olika reformer och åtgärder inom utbildningsväsendet.
Eftersom utvärderingssystemet av den svenska skolan grundar sig på slutbetygen i respektive
årskurs där betyg ges, är det av stor vikt att dessa betyg är legitima. En viktig aspekt av legitimiteten
kommer av lärarens rätt och skyldighet att sätta betyg. Denna rätt har kopplats till lärarens
professionalitet (Bourdieu & Passeron, 1970/1990).
Det visar sig att lärarens rätt att utfärda betyg inte är en ny fråga utan något som funnits under en
mycket lång tid. Lundahl och Tveit (2014) redogör för lärarens professionella anspråk utifrån de
nationella provens införande i Sverige och Norge och skissar på de skillnader som existerar i synen
på lärarens profession mellan de båda länderna. Författarna tar avstamp i Bourdieus beskrivning av
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det franska skolsystemet och lärarens professionella legitimitet som ges i form av dess rätt att
bedöma elever och den tilltro som samhället har till denna rätt. Den autonomi som ett skolväsende
har i förhållande till andra funktioner i samhället ligger i dess uppskattade förmåga och dess rätt att
examinera elever.
Lundahl och Tveit (2014) menar att i ett samhälle där skolväsendet och ytterst läraren utmanas i sin
profession och rätt att sätta betyg eftersträvas alternativa vägar att utfärda examen och sätta betyg.
Under tidigt 1900-tal vann den psykometriska forskningen stort genomslag och tilltron till
förmågan att på vetenskaplig grund (främst psykologisk och pedagogisk) mäta och klassificera vann
gehör. I en svensk kontext var Frits Wigforss en förgrundsgestalt under 1930- och 1940-talet.
Wigforss insåg efter undersökning att det fanns en svag korrelation mellan antagningsproven till
realskolan och senare studieresultat på densamma. Wigforss menade i stället att betyg från
folkskolan utgjorde en bättre grund för antagning till högre studier. Problemet var då att
folkskollärare inte ansågs ha förmågan att sätta betyg och lösningen blev ett normrelaterande prov,
kallat standardprov. Detta prov infördes under senare delen av 1930-talet. Proven var vid denna tid
att betrakta som ett hjälpmedel för läraren att sätta betyg snarare än ett medel för staten att
kontrollera skolor. Det var Wigforss vision att proven skulle utgå från lärarens perspektiv och vara
ett hjälpmedel att standardisera undervisningen. Proven skulle alltså inte ersätta lärarens
betygssättning utan stärka den. Denna initiala tanke gled sedan ur fokus då proven alltmer kom att
utformas centralt och blev ett centralt styrmedel i skolöverstyrelsens hand. En av de drivande
krafterna i denna process var Torsten Husén, utbildad vid militärpsykologiska institutet. Husén drev
en linje som ledde till att proven och de resultat de genererade var underkastade vetenskapliga
strukturer. Husén framhöll att proven var viktiga i den pedagogiska praktiken men ville eliminera
lärarens inflytande över resultaten. Målet blev att differentiera eleverna utan att belasta skolan alltså
den sociala stratifieringen utan inblandning av individen. Detta var ett av Huséns syfte, att eliminera
lärarens inflytande över bedömningen. Framväxten av de nationella proven kan alltså sägas ha en
grund i en ökad tillförlitlighet i lärarens bedömning men vilken har övergått i en administrativ
användning i form av sorteringsverktyg till nästa utbildningsstadium.
De nationella proven skulle komma att få en utökad betydelse. Riksrevisionen kritiserade
Skolöverstyrelsen för att denna inte lämnade underlag för att bedöma den svenska skolans kvalitet.
I den nya skolan (LGR 94) fick kommunen ett utökat ansvar för att bedriva skolverksamhet
tillsammans med externa aktörer via skolpeng. Staten satte upp riktlinjer för skolans verksamhet
medan genomförandet flyttades från staten till kommunala och privata aktörer. För att kunna följa
upp att verksamhetsmålen efterlevdes skapades en modell där olika kvalitetsmått levererades till en
central myndighet för gemensam utvärdering. Dock konstaterades att kvaliteten på den levererade
datan var varierande eftersom den var insamlad av utföraren själv, dvs den som utförde
undervisningen samlade också in underlaget för kvalitetsbedömningen. Därför infördes från 2003
en egen avdelning på Skolverket för kvalitetskontroll, vilket 2008 kom att bilda Skolinspektionen.
Skolinspektionen använder sig av betyg och nationella prov bland annat för att avgöra en skolas
kvalitet. Detta innebär att om lärarens bedömning av nationella prov eller betygssättning inte anses
likvärdig eller reliabel befinner sig utbildningssystemets legitimitet i farozonen, vilket bland annat
Vlachos (2010) tar upp i sin rapport om betygsinflation.
Gustavsson, Måhl & Sundblad (2012) konstaterar att betygen mellan 1997 och 2010 inte varit
rättssäkra och inte rimligt likvärdiga på grund av lärares olika bedömningsförmåga. Författarna
menar att detta är ett stort problem i ett samhällssystem där utbildningsmeriter värderas högt. När
författarna summerar orsakerna till de icke rättssäkra och likvärdiga betygen anser vi att det saknas
en variabel som i sig är svår att mäta men som rimligtvis bör vägas in bland orsakerna: incitament
på olika nivåer inom skolan och politiken som på olika sätt påverkar betygssättningen. Exempel på
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detta kan vara resultatbaserad lönesättning, meritvärdets betydelse för marknadsföring av skolor,
föräldrars utrymme att påverka lärare, osv.
Anders Jönsson beskriver i sin bok Lärande Bedömning (2013) olika modeller att arbeta efter i
strävan på en mer likvärdig bedömning. En aspekt som lyfts fram som en betydande faktor till den
stora bedömningsvariation som finns är lärares viktning av nationella prov vid betygssättning.
Författaren ger som avslutning på boken ett antal förslag på strategier för att minska de negativa
effekterna av externa prov. En av de föreslagna strategierna lyder: ”inte lägga allt för stor vikt vid
resultaten från nationella prov, utan att provet utgör en (förvisso tungt vägande) del i lärarens
samlade bedömningsunderlag”. Detta anser vi är ett utmärkt exempel på den tolkningsproblematik
lärare möter när det kommer till betydelsen av nationella prov. I samma mening menar Jönsson
(2013) att för stor vikt inte ska läggas vid resultaten men samtidigt ska provet vara tungt vägande,
inom parentes.
Dagens kvalitetskontroll av skolan - betyg och nationella prov
Sedan 2008 har Skolverket i uppdrag att redovisa skillnaderna i slutbetyg och resultaten på de
nationella proven i årskurs 9 (Skolverket, 2017b). Sedan 2014 ingår även årskurs 6. I den senaste
rapporten (Skolverket, 2017b) görs flera antaganden som kan vara relevanta för föreliggande
uppsats:

- Slutbetyg i årskurs 9 är en bedömning av elevens kunskaper mot samtliga kunskapskrav för
respektive årskurs och ämne.

- Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och
betygssättning, och ge underlag för en analys i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på
skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå.
- Proven är ett komplement till lärarnas övriga bedömningsunderlag och kan inte på egen hand ge
läraren en fullständig bild av elevernas kunskaper då inte alla delar av kursplanen prövas i de
nationella proven.
I slutsatserna till denna rapport konstateras att det är stor variation mellan skolenheterna i
skillnaderna mellan ämnesbetyg och resultat på nationella proven. Vad dessa skillnader beror på är
oklart. Skolverket menar att det inte går att uttala sig om huruvida vissa skolenheter sätter för höga
eller låga ämnesbetyg på sina elever.
I detta sammanhang kan det vara relevant att påminna om de nationella provens syfte. Dessa är:
- Stödja likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning
- Ge underlag för analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, huvudmannanivå samt
nationell nivå.
- Bidra till att konkretisera kursplaner och ämnesplaner samt en ökad måluppfyllelse för elever. (Skolverket,
2017)

Det är alltså inte det nationella provets syfte att vara en likriktare för slutbetyget, eftersom det
nationella provet inte testar hela kursens innehåll. Läraren gör en sammanvägd bedömning av
elevens måluppfyllelse vid kursens slut. Det finns inga styrdokument som anger hur mycket
slutbetyget får avvika från resultatet på det nationella provet. Dock kan skolinspektionen ha
synpunkter om avvikelsen uppfattas som för stor (Sydsvenskan, 2013). Förhållandet mellan
nationella prov och slutbetyg är alltså inte helt utan spänning, även om lärarens professionella
bedömning inte kan överprövas.
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I en utredning på regeringens uppdrag med avsikt att bedöma om genomförda reformer i början av
2000-talet får avsedd effekt samt utreda vilka relevanta data som behövs för att kunna utvärdera
skolan (SOU 2014:12) konstateras att nationella prov inte är ett lämpligt underlag för att studera
kvalitet i svenska skolan över tid. Det menas där att den främsta orsaken till detta är att proven inte
mäter hela kursens innehåll, vilket gör att proven får en variation mellan olika år. En lösning på
detta som tillämpas i många länder är randomiserade stickprovsundersökningar där olika elever
löser olika uppgifter och det sammantagna resultatet ger en helhetsbild av kurs- och måluppfyllelse.
Alternativet är att använda slutbetyget som en indikator på kvalitet i skolan men som rapporten
påpekar är även denna variabel behäftad med fel. Inte minst har det kunnat påvisas så kallad
betygsinflation både i grundskolan och gymnasieskolan sedan de målrelaterade betygen infördes på
1990-talet (Vlachos, 2010; Böhlmark & Holmlund, 2011; Gustavsson, Måhl & Sundblad, 2012)
Likvärdighet i svensk skola
Det finns flera olika diskurser kring begreppet likvärdighet i skolan. Tre möjliga uttolkningar av
begreppet likvärdighet kan urskiljas där en viss tidsbundenhet finns baserat på dess politiska
ursprung.
1. Under 1970- och början av 1980-talet var likvärdighet ofta förknippat med jämlikhet. I
utbildningssammanhang blir där jämlikhet ofta detsamma som reellt lika möjligheter, dvs det räcker
inte med att alla har formellt tillträde till utbildning utan individen ska även få särskilt stöd. I Lgr 80
var detta tydligt uttryckt i att de elever som har särskilda svårigheter skulle erbjudas särskilt stöd
(Lgr 80, s 14). Stoffet som eleverna ska undervisas i ska vara gemensamt för att inte äventyra
likvärdigheten. (Bergström & Ekström, 2016)
2. Under början av 1990-talet växte sig en ny tolkning av begreppet likvärdighet fram, mycket
kopplat till det nyliberala systemskifte som ägde rum i svensk skolpolitik. I denna tolkning är
likformighet och likhet snarare problem relaterat till regelstyrning och i förlängningen kopplat till
en socialistisk välfärdsstat. I nyliberal likvärdighetstolkning bejakas istället skillnader och därmed
finns en önskan om större variation inom skolans organisation och resursfördelning. Valfriheten blir
det centrala värdet och legitimeras med tre olika argument. Valfrihet anses skapa förutsättningar för
en dynamisk utveckling av skolsystemet. Individuella val på en marknad anses öka konkurrensen,
vilket i förlängningen antas leda till större samhällseffektivitet. Det andra argumentet grundar sig på
att individen ska skyddas från (frihet från) statens ingripande. Ett sådant ingripande är när resurser
omfördelas så att svagare elever kompenseras och därmed också i förlängningen kan hindra
begåvade elever att nå sin maximala potential. Den tredje valfriheten utgår för att individen vet sitt
eget bästa och därmed har ett subjektivt val fullt ut. (Bergström & Ekström, 2016)
3. Likvärdighet som resultatuppfyllelse. Det vill säga att tron på att mätning av resultat kan säga
något om skolans kvalitet men också om hur likvärdig den är. I senare års uppföljning av likvärdig i
skolan är det just en jämförelse av resultat som är utgångspunkten. Frågan är då om det endast är
kvantifierbara resultat som kan ge en beskrivning av skolans likvärdighet eller om det också finns
andra kvaliteter som inte kommer till uttryck tex. trivsel i skolan, demokratisk kompetens, elevens
förmåga till empati osv. Enligt likvärdighet som resultatuppfyllelse har, även om det inte finns ett
officiellt mått, den lägsta godkända nivån i betygssystemet blivit en central markör för en likvärdig
skola. (Bergström & Ekström, 2016)
”Skolans mätbara resultat i termer av meritvärden har blivit allt mer centralt, och att utveckla skolan
handlar idag ytterst om att stärka skolans resultat.” (Bergström & Ekström 2016)
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Ett forskningsfält som är synnerligen aktivt och anknyter till vår frågeställning är skolors prestation
eller resultat. Det finns en pågående debatt om hur olika skolor presterar och hur detta ska
utvärderas och mätas.
Maria Jarl har forskat på området under ett antal år och har tillsammans med forskarkollegor
presenterat ett flertal olika rapporter om skolors likvärdighet. I ett av de senare arbetena forskar Jarl
kring vad som utmärker en högpresterande skola kontra en lågpresterande. Jarls projekt handlar om
skolans interna organisation, vilket skiljer sig från en hel del annan forskning på området som riktar
in sig på omvärldsfaktorer som förklaring till skolans resultat. Det intressanta i hennes forskning
med avseende på vår frågeställning är att hon menar att elevens resultat är det som ligger till grund
för skolans klassificering som bra eller dålig. ”By looking at the sum of ninth graders’ grades, we
can review the schools’ performance concerning student outcomes: that is, we argue that student
outcomes should be limited to the “output” side of the school system.” (Jarl med flera 2017, s22)
Intressant är också att Jarl med flera (2017) endast anser att det i huvudsak finns två
bakgrundsvariabler som är väl fastslagna i det att de påverkar studieresultat. De två är
socioekonomisk bakgrund, uttryckt som föräldrars studiebakgrund, samt migrationsbakgrund.
Segregation
Bunar (2015) har gjort en grundlig genomgång av likvärdigheten i skolan i en rapport till
Stockholms stad, vilken sammanfattar ett mycket omfattande material kring skolans likvärdighet,
elevers prestation och varför det uppstår skillnader mellan olika skolor. Bunar är dock mycket klar
över att det inte finns något som per automatik säger att elever från en viss bakgrund
(boendesegregation, föräldrars socioekonomisk status, migrationsbakgrund) ska erhålla ett visst
betyg. Utfallet av individens prestation och skolans utfall med avseende på genomsnittligt
meritvärde konstrueras i varje enskilt fall och baseras på den dynamik som uppstår kring skolan.
Bunar menar därmed att det är fullt möjligt att påverka utfallet på respektive skola. Dock finns det
strukturella villkor för den enskilda eleven som eleven inte kan påverka men som har effekt på
elevens skolgång och prestation. Bunar lyfter särskilt fram tre av dessa strukturella villkor:
1. Utländsk bakgrund eller nyanländ.
2. Elever med lågutbildade föräldrar
3. Skolor belägna i områden med sämre strukturella förutsättningar.
Sammanfattningsvis framför Bunar att likvärdigheten har försämrats i den svenska skolan (se även
OECD 2015 och Skolverket 2012). De svagaste eleverna blir svagare medan de starkaste fortsätter
hålla en jämn nivå. Det gap som finns och som ökar menar Bunar består i fyra statistiskt urskiljbara
grupper: lågutbildade föräldrar, nyanlända, boende och skolgång i ett område med sämre
strukturella förutsättningar och pojkar.
Förutom Bunar har Böhlmark och Holmlund (2011) gjort en fördjupad studie kring likvärdigheten i
svensk skola med utgångspunkt i de faktorer som ligger utanför individens kontroll.
Bakgrundsfaktorer som Böhlmark & Holmlund tittat på är kommun, föräldrar och skola. Till
skillnad från Bunar finner inte Böhlmark & Holmlund någon signifikant skillnad i elevernas resultat
baserat på vilken kommun de kommer ifrån. Snarare ser Böhlmark & Holmlund att de skillnader
som faktiskt finns mellan kommuner beror på kommunernas socioekonomiska sammansättning. När
det gäller parametern skolenhet eller skola ser Böhlmark & Holmlund en ökande skillnad mellan
olika skolors prestation. Denna skillnad beror även till stor del på de ökade socioekonomiska
skillnaderna hävdar författarna. Slutligen konstaterar Böhlmark & Holmlund att familjebakgrundens
betydelse snarast minskat under den tid (från tidigt 90-tal fram till slutet av -00 talet) som
författarna studerat.
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Metod
För att undersöka skillnader mellan skolor med högt genomsnittligt meritvärde och skolor med låga
genomsnittliga meritvärden har vi använt oss av de databaser som finns tillgängliga via Skolverket.
Vi har valt att koncentrera oss på ett begränsat geografiskt område, vilket är nordvästra Skåne. Som
nordvästra Skåne definierade vi följande kommuner: Båstad, Helsingborg, Höganäs, Ängelholm,
Bjuv, Åstorp, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga. Anledningen till denna
avgränsning är att elever i detta område konkurrerar om utbildningsplatser till gymnasieskolan.
Vi har valt att titta på resultaten i matematik för 2016, dvs läsåret 2015/2016. Data är hämtad från
Skolverkets databaser SIRIS och SALSA som finns tillgängliga på siris.skolverket.se. Vi har använt
aggregerad data på skolenhetsnivå.
Vi har valt att i denna studie använda oss av en signifikansnivå på 0,05. Signifikansnivån indikerar
risken att förkasta en nollhypotes när den faktiskt är korrekt. Föreligger det en signifikant skillnad
mellan gruppernas differenser åt något håll innebär det att det måste finnas bakomliggande faktorer
som påverkar betygssättningen i någon mån. För våra statistiska körningar har vi använt oss av
mjukvaran SPSS (IBM SPSS Statistics, version 24).
Hög- och lågpresterande skolenheter

Figur 1. Genomsnittliga meritvärden samtliga skolenheter i nordvästra Skåne, åk9.
Hög- och lågpresterande skolor är teoretiska begrepp som kan ha olika innebörd beroende på vad
som avses med prestationer. Med det fria skolvalet har genomsnittliga meritvärden blivit ett vanligt
mått på hur skolenheter presterar (Böhlmark & Holmlund, 2011). Vi har i denna undersökning valt
att anta denna inriktning som mått på prestation och har bestämt oss för ett mått på låg- och hög
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prestation som 20- respektive 80-percentilen utifrån skolenheters genomsnittliga meritvärden. Av
63 skolor i 11 nordvästskånska kommuner faller totalt 26 skolor inom dessa kategorier, 13 skolor i
den nedre percentilen och 13 skolor i den övre (se figur 1).
För att undersöka om det genomsnittliga meritvärdet är relevant att sortera skolenheterna på utförs
en jämförelse mellan gruppernas medelvärden med hjälp av ett t-test. Detta test visar en statistiskt
signifikant skillnad mellan gruppernas genomsnittliga meritvärden. Vi kan därmed förlita oss på att
vårt val av variabel är relevant och bidrar med styrka i definitionerna låg- och högpresterande
skolenheter.
Nyinvandrade & utbildningsbakgrund
Nedanstående definitioner är hämtade från Skolverkets hemsida för analysstöd (Skolverket, 217c).
Definitionen av nyinvandrade elever är enligt Skolverket: Andel elever som har blivit folkbokförda
i Sverige för första gången under de fyra senaste åren. Dessutom ingår i denna kategori även elever
som saknar personnummer om de till exempel ej är folkbokförda i Sverige.
Föräldrars genomsnittliga utbildningsnivå beräknas av Skolverket på följande sätt: Elevernas, båda
eller ena, föräldrars genomsnittliga utbildningsnivå har beräknats genom att omvandla
genomgången folkskola/grundskola till 1 poäng, genomgången gymnasial utbildning till 2 poäng
och eftergymnasial utbildning till 3 poäng. För varje skolenhet beräknas en genomsnittlig
utbildningsnivå.
Diskrepansen mellan slutbetyg och nationella prov
Vi ämnar undersöka om det finns skillnader i relationen provbetyg och slutbetyg mellan de två
grupperna. Respektive grupp har ett medelvärde på relationen provbetyg och slutbetyg som
beräknas genom att summera differenserna mellan slutbetyg och provbetyg för skolenheterna i
respektive grupp och sedan dividera med antalet enheter i gruppen. Dessa medelvärden jämförs
sedan för att svara på frågan om det föreligger en diskrepans mellan de två grupperna. En
förutsättning för att kunna dra någon form av slutsatser är att medelvärdena uppvisar signifikanta
skillnader eller likheter.
Validitet och reliabilitet
Då vi använder oss av kvantitativa data för att svara på en frågeställning behöver det säkerställas att
all data är direkt kopplad till det vi avser undersöka. Halvorsen (1989) menar att ”Utmaningen är att
samla in data som är relevanta för den problemställning vi arbetar med”. Vi tar avstamp i denne
författares beskrivningar av tillvägagångssätt för att avgöra studiens validitet, reliabilitet och
generaliserbarhet. Förenklat menar författaren att fokus ska ligga på att studera hur pass väl vår data
överensstämmer med det vi avser undersöka.
För att fastställa relevansen i datan behöver vi införa operationella definitioner till de teoretiska
begreppen i vår frågeställning. De operationella definitionerna möjliggör ett klargörande av
tillvägagångssätten för insamling av nödvändig data. De operationella definitionerna beskrivs i
början av detta kapitel och instruerar läsaren exakt tillvägagångssätt för att kunna reproducera
denna studie. De viktigaste operationella definitionerna i denna studie är kopplade till begreppen
hög- och lågpresterande skolor samt diskrepansen mellan nationella prov och slutbetyg.
Definitionsmässig validitet, dvs överenstämmelse mellan hur man använder begreppen i teoriplanet
och empiriplanet, beskriver Halvorsen (1989, s42) som ”... grad av överensstämmelse mellan den
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teoretiska definitionen av den latenta egenskapen och den operationella definitionen av den
manifesta egenskap som ska mätas.”
Den definitionsmässiga validiteten i vår undersökning anser vi vara god. Våra teoretiska begrepp
och definitioner är enkelt operationaliserbara. Datan finns tillgänglig och färdig för behandling i
offentliga databaser och kopplingen mellan data och valda begrepp är stark.
För att kunna fastställa hög validitet hos vår data behöver vi, utöver att fastställa att våra data är
relevanta för problemställningen, även väga in reliabiliteten. Med reliabilitet menas hur pålitliga
våra mätningar är och för att uppnå hög reliabilitet ska oberoende mätningar ge ungefär identiska
resultat.
Generaliserbarheten i studien
Vi har gjort nedslag i ett begränsat geografiskt område. Vi kan därmed endast generalisera för vårt
urval av skolenheter inom detta område. Däremot är arbetsprocessen/metoden applicerbar för vilket
geografiskt område som helst, regionalt eller nationellt.
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Resultat och analys
Urvalet
Enligt vår definition av låg- och högpresterande skolor hamnar 13 skolor i vardera grupp av en
population på 63 skolor. De två grupperna uppvisar en statistiskt signifikant skillnad med avseende
på genomsnittliga meritvärden. Skillnaden har bekräftats med hjälp av ett t-test (se figur 2).

Figur 2. T-test över skillnaden i meritvärden mellan låg- respektive högpresterande
skolor. Skillnaden är signifikant p=0.01
I korthet innebär resultatet från t-testet att det är ytterst osannolikt att skillnaden mellan gruppernas
genomsnittliga meritvärden endast beror på slumpen. Hade variabeln genomsnittligt meritvärde inte
resulterat i en stark signifikant skillnad mellan grupperna vore den inte relevant. Detta eftersom vårt
urval och definition av låg- och högpresterande skolenheter grundar sig på att det verkligen finns en
skillnad i meritvärden. Denna skillnad kan nu med säkerhet konstateras föreligga. Det
genomsnittliga meritvärdet för de låg- och högpresterande skolenheterna är 202 respektive 263
meritpoäng, med andra ord kan vi konstatera en skillnad på 61 poäng i genomsnittligt meritvärde
mellan låg- och högpresterande skolenheter i nordvästra Skåne.
Utbildningsnivå och invandring
Kopplat till de resonemang kring likvärdighet och segregation som förts tidigare i denna studie har
vi även valt att studera hur grupperna ser ut med avseende på föräldrars genomsnittliga
utbildningsnivå och andel nyinvandrade elever. Resultaten presenteras i tabell 1 nedan.
Tabell 1. Elevers bakgrund i låg- och presterande skolor
Skolor

Föräldrars
genomsnittliga
utbildningsnivå

Andel
nyinvandrade
elever (%)

Lågpresterande

2,00

7,4

Högpresterande

2,41

1,2
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Skillnaderna i gruppernas medelvärden med avseende på föräldrars genomsnittliga utbildningsnivå
och andel nyinvandrade elever är statistiskt signifikanta. Vad gäller skillnaden i föräldrars
genomsnittliga utbildningsnivå mellan grupperna kunde skillnaden säkerställas med hjälp av ett ttest (se figur 3).

Figur 3. Föräldrars genomsnittliga utbildningsnivå i hög- respektive lågpresterande
skolor. Skillnaden är signifikant p=0,01.

Med anledning av att vissa skolor inte har elever som faller inom definitionen för nyinvandrade
elever, samtidigt som andra skolenheter har en betydande andel blir spridningen i datan stor. Detta
gäller särskilt inom gruppen lågpresterande skolor. För att säkerställa att spridningen inom denna

Figur 4. Andel nyinvandrade elever i låg- respektive högpresterande skolor. Skillnaden är
signifikant p=0,05.
grupp inte orsakar felsvar i vårt statistiska test har vi använt oss av en icke-parametrisk
motsvarighet till t-test, kallat Mann-Whitney U-test. Detta test bekräftar att den uppmätta skillnaden
mellan grupperna, med avseende på andel nyinvandrade elever, är statistiskt signifikant (se figur 4).
Denna analys ger oss även en bild av andelen skolor som har elever som faller inom kategorin
nyinvandrade elever. I motsats till den genomsnittliga procentsats som presenterats tidigare, 7,4%
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vs. 1,2%, ger detta en annan bild av fördelningen: 2 av 13 (ca. 15%) högpresterande skolor har
nyinvandrade elever medan motsvarande fördelning för de lågpresterande skolorna är 9 av 13 (ca.
69%).
Differensen slutbetyg-provbetyg
För att komma till själva kärnan i vår problemformulering behöver de två grupperna jämföras med
avseende på relationen slutbetyg och provbetyg i ämnet matematik. För detta behöver vi räkna fram
differenserna mellan slutbetyg och provbetyg. Differensen ger oss en bild av hur mycket högre eller
lägre slutbetyget är i förhållande till provbetyget för varje skolenhet.
Differenserna hos de lågpresterande skolenheterna varierar mer än hos de högpresterande (se figur 5
& 6). Något som är tydligt är att samtliga differenser bland de högpresterande skolorna är positiva
och skilda från noll. Detta innebär att samtliga högpresterande skolor i vårt urval i snitt ger högre
slutbetyg än provbetyg. Bland de lågpresterande skolorna är differenserna blandat positiva och
negativa, dvs de lågpresterande skolorna i vårt urval ger slutbetyg som i snitt ligger både över och
under provbetygen.

Figur 5. Slutbetyg, provbetyg och
differenser i lågpresterande skolor

Figur 6. Slutbetyg, provbetyg och
differenser i högpresterande skolor

Differensernas medelvärden
Det är gruppernas medelvärden på differenserna vi avser jämföra för att svara på vår
problemformulering. Vi kan i figurerna 5 & 6 se att differenserna hos de lågpresterande skolorna
har större spridning än de högpresterande. Denna spridning resulterar i ett relativt högt värde på
standardavvikelsen för denna grupp (se figur 7).

Figur 7. Differensernas medelvärden och
standardavvikelser.
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Innan vi utför ett t-test behöver vi ta ställning till vad spridningen (standardavvikelsen) beror på och
om det riskerar orsaka felsvar.
För att studera spridningen har vi valt att analysera inverkan av eventuella extrempunkter i
datamängden. I gruppen lågpresterande skolor återfinns en extrempunkt som enskilt har störst
påverkan på standardavvikelsens värde. Denna extrempunkt har vi fått ta ställning till inför statistisk
testning. Punkten syns i nedanstående lådagram (figur 9) som en liten ring i datamängden för de
lågpresterande skolorna. Lådagrammet har vi använt dels för att få grepp om spridningen i
datamängden och dels som ett verktyg att identifiera eventuella extrempunkter.

Figur 8. Spridning illustrerat med hjälp
av standardavvikelse.

Figur 9. Identifiering av extrempunkter och
spridningsanalys med hjälp av lådagram.

Extremvärdet i figur 9 har vi tagit ställning till genom att studera populationen som helhet (63
skolenheter) med avseende på extremvärden för differensen mellan slutbetyg och provbetyg. Vi kan
konstatera att extrempunkten i vår datamängd kan klassas som extrempunkt för populationen som
helhet. Det återfinns endast en ytterligare punkt i populationen som antar ett motsvarande högt
värde. Den punkten ligger mitt i populationen (en skolenhet med ett genomsnittligt meritvärde på
233). Det finns dessutom inga negativa värden på differenserna i populationen på motsvarande
avstånd från noll. Detta innebär att vi med hög sannolikhet kan förvänta oss att värdet hade varit
lägre om det varit kopplat till en annan skolenhet ur populationen. Denna analys förenklar i sin tur
våra ställningstaganden med avseende på styrkan i vidare statistisk testning.
Ovanstående analys av extrempunkter i datamängden möjliggör att vi kan dra slutsatsen att ett annat
värde ur populationen skulle högst sannolikt vara ett tal som ligger närmare noll. Detta ger att
spridningen kan förväntas minska och att medelvärdet för gruppen skulle bli lägre om värdet vore
ett annat. Detta skulle i sin tur innebära att skillnaden mellan grupperna skulle bli större, till en
högre signifikansnivå.
Diskrepansen mellan grupperna
Det som återstår efter att ha analyserat datan med avseende på spridning och extremvärden är att
jämföra grupperna med hjälp av ett t-test. Det ger oss svar på om skillnaden i gruppernas
medelvärde är statistiskt signifikant. Skillnaden räknas fram genom att ta medelvärdet för de
högpresterande skolorna minus medelvärdet för de lågpresterande skolorna, dvs 0,98460,2692=0,7154. Resultatet av vår statistiska körning i SPSS redovisas i figur 10 nedan.
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Figur 10. Differens mellan slutbetyg och provbetyg. Skillnaden är signifikant p=0,05.
Testet visar en statistiskt signifikant skillnad mellan låg- och högpresterande skolors medelvärden
för differensen mellan slutbetyg och provbetyg. Skillnaden mellan skolornas medelvärde är 0,7.
För att säkerställa att vi inte fått felsvar i t-testet p.g.a. spridningen i datan hos de lågpresterande
skolorna har vi även kört ett icke-parametriskt test, Mann Whitney U-Test, vilket även det bekräftar
skillnaden mellan grupperna.
Medelvärdet på differenserna i respektive grupp ger oss en bild av hur mycket högre eller lägre
slutbetyg skolenheterna utfärdar jämfört med betygen från det nationella provet i matematik. I
absoluta tal är medelvärdena något svårtolkade. En orsak till detta är att de genomsnittliga
betygsresultat som redovisas i SIRIS nästan uteslutande ligger i intervallet 10-20 betygspoäng
(betyg E-A) på en skala i intervallet 0-20 betygspoäng (betyg F-A).
För att beskriva vad differensen egentligen innebär, förutom att det är ett mått på skillnaden i
betygspoäng mellan slutbetyg och provbetyg i matematik, väljer vi att översätta den till andel elever
som i snitt höjer sig ett betygssteg. Exempelvis innebär en differens på 2,5 poäng i intervallet 10-20
betygspoäng att alla elever i snitt höjt sig ett betygssteg. För att få fram andelen elever som höjer sig
med i snitt ett betygssteg måste differensen divideras med 2,5. I vårt fall ligger medelvärdena på
0,27 och 0,98 för de låg- respektive högpresterande grupperna.

Figur 11. Differens slutbetyg-provbetyg
uttryckt som andel elever som i snitt höjer sig
ett betygssteg.
Diagrammet i figur 11 visar hur dessa siffror kan tolkas i betygsintervallet 10-20 med hjälp av vår
beskrivning ovan. Diagrammet visar att de lågpresterande skolornas medelvärde på 0,27 innebär att
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ungefär 10% av eleverna i snitt höjer sig med ett betygssteg jämfört med provbetygen. Motsvarande
nivå för de högpresterande skolorna, med medelvärdet 0,98, ligger på 40%.
Vi ser alltså en skillnad på skolnivå mellan de hög- och lågpresterande skolenheterna. Vi kan
konstatera att en högpresterande skola, det vill säga en skola med ett högt genomsnittligt
meritvärde, också innebär ett högre genomsnittligt betyg i matematik jämfört med resultaten på det
nationella provet.
Vi har också kunnat visa att för de högpresterande skolorna är föräldrarnas utbildningsbakgrund
högre samt att andelen nyinvandrade elever är lägre, i jämförelse med de lågpresterande skolorna.
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Diskussion
De faktorer som påverkar en skolenhets resultat är framförallt föräldrars socioekonomiska
bakgrund, här uttryckt som utbildningsbakgrund, vilket också tidigare forskning visat (Böhlmark &
Holmlund, 2011; Bunar, 2015). Vi ser ett liknande mönster då det i vår studie också finns ett klart
samband mellan föräldrars utbildningsbakgrund och elevers prestationer på skolenhetsnivå. Vi har
också tittat på faktorn migration som uttrycker hur länge en elev har befunnit sig i det svenska
skolsystemet och kan se att det är vanligare med elever med migrationsbakgrund i de lågpresterande
skolorna jämfört med de högpresterande skolorna. Detta stämmer också överens med tidigare
forskning av framförallt Bunar (2015)
Det som vi framförallt vi lyfta fram är den skillnad i resultat som finns mellan de nationella proven
och det slutbetyg som eleverna erhållit. Som tidigare visats är nationella proven och slutbetyg i ett
ämne, i vårt fall matematik, inte tvingade att överensstämma. Snarare är det varje lärares samlade
bedömning som ska ligga till grund för slutbetyget i ämnet. Dock är det nationella provet en
delmängd av det totala underlaget. Det finns också enligt Skolverket (2017) ett mål att med det
nationella provet säkerställa att kunskapsmålen uppnås på olika nivåer i skolsystemet. Vi ser alltså
att det å ena sidan inte finns något tvingande med de nationella proven i förhållande till lärarens
betygssättning men å andra sidan ska det nationella provet kunna användas för att studera
uppnåendemålen på skolnivå. Det finns alltså en inbyggd spänning i syftet med de nationella
proven.
Vi ser att det finns en skillnad i resultaten från de högpresterande skolorna jämfört med de
lågpresterande skolorna. I absoluta tal är ökningen 0,7 betygspoäng högre i slutbetyg jämfört med
nationella provet på högpresterande skolor jämfört med lågpresterande skolor. I Skolverkets rapport
”Likvärdig utbildning i svensk grundskola” (Skolverket, 2012) pekas på att
”Om skolorna blir mer segregerade utifrån skolresultat jämfört med tidigare kan kamrateffekter och lärarförväntningar
få ett större genomslag och ytterligare öka på resultatskillnaderna mellan skolor. En tilltagande variation i skolors
resultat kan därmed ses som en indikator på försämrad likvärdighet.”

Det är inte självklart att Skolverket syftar på att den tilltagande variationen i skolors resultat ska ses
som en mellanskolevaration utan troligare att de syftar på variation över tid. Som belyses i
bakgrunden är det svårt att se på variation över tid både med hjälp av nationella prov enligt tidigare
anförda argument men också med hjälp av betyg på grund av den osäkerhet som finns i validiteten.
Vi menar att den jämförelse vi gör skulle kunna utgöra ett underlag för diskussioner mellan skolor
och som därmed bättre belyser den ojämlikhet som skolan ska motverka. Inte minst är detta viktigt
då det är slutbetyg i årskurs nio som är gymnasieskolornas främsta urvalsinstrument.
Den gängse uppfattningen är att högpresterande skolors framgångar beror på föräldrars
utbildningsbakgrund och andelen nyinvandrade elever, vilket kan förklara delar av
mellanskolevariationen. Vi hävdar att det utöver detta finns en inomskolevariation som är påtaglig
men som inte belysts tidigare. Vi vet att Måhl, Sundblad & Gustavsson (2012) problematiserar
likvärdigheten i skolan mot bakgrund av lärares varierande förmåga att göra rättssäkra bedömningar
vid betygssättning. Den ökning i antalet elever som får höjda slutbetyg jämfört med sina nationella
prov, var tionde elev på lågpresterande skolor mot var fjärde elev på högpresterande skolor, kan
tillskrivas en skillnad i bedömningskultur på skolorna. Denna skillnad är ett hot mot den likvärdiga
skolan, då elever från en lågpresterande skola riskerar att förlora en plats på gymnasiet till en elev
på de högpresterande skolorna, just på grund av olika bedömningar.
Det kan också vara så att det finns en faktisk skillnad i undervisningen på en högpresterande skola
jämfört med en lågpresterande skola. Det arbete som utförs på en högpresterande skola kan vara så

19 av 21
mycket effektivare att det underlag som läraren har för att sätta ett slutbetyg innebär att det
rättfärdigar ett högre betyg än vad som åstadkommits på nationella provet. Mot det talar att det i
praktiken är en mycket kort tidsrymd mellan det nationella provet i matematik och slutet på läsåret
vilket gör det tveksamt att läraren skulle hinna genomföra de kompensatoriska åtgärder som krävs
för att åstadkomma den kraftiga ökningen i betyg på högpresterande skolor jämfört med
lågpresterande.
Vi skulle också kunna tänka oss att det finns kraftigare incitament för läraren att höja ett betyg på
den högpresterande skolan, genom ledningens önskan om att skolan ska prestera på en hög nivå,
vilket mäts genom medelmeritvärdet, eller genom föräldrars påtryckningar för att deras barn ska få
ett högre betyg.
För att kunna analysera de frågeställningar diskussionen ovan mynnar ut i krävs fördjupade studier,
t.ex. enligt det forskningsprogram som Jarl (2017) med flera bedriver. I deras studier pågår
undersökningar av de inre faktorerna mellan högpresterande och lågpresterande skolor genom att
först och främst systematiskt urskilja vad som är hög- respektive lågpresterande skolor för att
därefter, vilket vi uppfattar är nästa steg i deras forskning, studera skillnader i skolans organisation
och ledarskap.
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