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SAMMANFATTNING 
 
 
Denna rapport följer upp elevers betyg från grundskolan till gymnasiet i en kommun 
i östra Småland. Det främsta syftet är att få en helhetsbild över skillnader och 
likheter mellan betyg i de tre högstadieskolorna i kommunen. Studien utgår från 
elever, som med några få undantag, är födda 1988-1990, d.v.s. de elever som 
avslutade grundskolan år 2004-2006. Resultatet från studien visar på att det finns 
signifikanta skillnader mellan grundskolornas betyg, men att skillnaderna i stort sett 
suddas ut då eleverna kommer upp i gymnasiet. 
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1 INTRODUKTION 
 
Under våren 2008 efterfrågade en kommun i östra Småland en uppföljning av elevers 
betyg från grundskolan till gymnasiet. Uppföljningen skulle omfatta samtliga 
högstadieskolor samt gymnasiet i kommunen. Bakgrunden till uppföljningen är att 
olika skolor har ansetts ha olika status och att det är lättare att få höga betyg på vissa 
skolor än på andra. För att bringa mer klarhet skall elevers betyg följas upp då de 
byter stadium från en obligatorisk grundskola till en frivillig gymnasieskola. 
 
Under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) fick jag intrycket av att kriterierna 
i de flesta fallen var tillräckliga för att kunna sätta ”rätt” betyg. I de fall eleven låg 
mellan två betygssteg gavs ibland ett (frivilligt) extra test där eleven kunde visa att 
han/hon förtjänade det högre betygssteget. Det fanns även exempel då läraren i 
samråd med andra lärare diskuterade sig fram till ett betyg. Dessa fåtal inblandade 
elever bör dock inte påverka betygsstatistiken nämnvärt. Mina iakttagelser omfattar 
både högstadiet och gymnasiet även om fenomenet var vanligare på högstadiet. 
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2 BAKGRUND 
 
När Lgr 80 (Läroplan för grundskolan 1980) och Lgy 70 (Läroplan för 
gymnasieskolan 1970) byttes ut mot Lpo 94 (Läroplan för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994) respektive Lpf 94 (Läroplan 
för de frivilliga skolformerna 1994) skedde många stora förändringar. 
Betygssystemet gick från en femgradig skala (1-5) till ett bokstavsomdöme (IG, G, 
VG, MVG). Den relativa betygsskalan som var mycket kritiserad togs bort och 
ersattes med en skala där elever skulle jämföras med uppsatta mål istället för med 
varandra. Allt för att betygen skulle vara likvärdiga och kunna jämföras med 
varandra, oavsett i vilken skola som betyget satts (Wetterling, 2008). 
 
Sedan de nya läroplanerna 1994 har flertalet undersökningar gjorts för att utreda 
huruvida betygen är likvärdiga och jämförbara från skola till skola. De flesta 
grundskolor skriver sina egna lokala tolkningar av målen och därför finns det 
utrymme för att vinkla betygskriterierna åt ett eller annat håll. Skolverket (2004) 
kommenterar grundskoleförordningens 7 kap. 7§ genom att förtydliga att 
 

Skolornas lokala tolkningar får inte strida mot, inskränka eller lägga till krav till 
de nationella målen. (Skolverket 2004, s. 35) 

 
Samtidigt påpekar de att det är de lokala målen som gäller vid betygssättningen. Ska 
då betygen för samma kunskaper kunna bli olika för lokala mål? Både Cederborg 
(2004) och Skolverket (2002) menar att det bara är vägarna fram till målen som ska 
kunna vara annorlunda. Skolverket (2001) kommenterar även följande: 
 

Rent konkret betyder kravet på likvärdighet och rättvisa att ett betyg i ett ämne 
satt i en klass ska motsvara ett likadant betyg satt i en annan klass. Om två elever 
har samma betyg ska deras kunskaper äga samma kvaliteter även om 
ämnesinnehållet inte är detsamma. Kunskaperna ska vara likvärdiga, ha lika 
värde, i kvalitetshänseende men behöver inte vara lika till innehåll. (Skolverket 
2001, s. 27) 

 
Detta blir en svår uppgift för lärarna, särskilt med mål som ibland kan vara väldigt 
öppna. Karlsson (2008) menar att detta leder till att betygssystemet fungerar sämre 
och att betyg inte kan jämföras med varandra nationellt. Även Riksrevisionen (2004) 
har samma åsikt angående betygens jämförbarhet. 
 
Att det nya betygssystemet inte blev så bra som man ursprungligen tänkt är nu 
tämligen uppenbart. I skolverkets (2002) artikelsamling Att bedöma eller döma 
skriver Håkan Andersson i sin artikel Betygen i backspegeln – beskrivning och 
reflektioner: 
 

Rättesnöret formellt sett är ju de nationella mål och kriterier som man efter 
tolkning enats om på den skola man verkar som lärare. De lokala betygskriterier 
som Skolverket samlat in tyder dock på att lärare läser in mycket olika saker i 
betygsunderlaget. (Skolverket 2002, s. 163) 

 
På frågan huruvida elever jämförs med varandra eller med uppsatta mål råder delade 
meningar. Skolverket (2000) menar att elever inte jämförs med varandra och även att 
eleverna själva känner till detta. Däremot kan läsas i resultatet på sida 3 från 
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Johansson, m.fl. (2005) att ”Lärarna gör jämförelser mellan elever vid bedömning 
och betygsättning”. 
 
Att de lokala målen kan ge skillnader vid betygssättningen kan redan anses som 
fakta, men hur ser skillnaderna egentligen ut ute i skolorna? Målet med detta 
examensarbete är att ta reda på hur skillnaderna kan se ut statistiskt sett och även 
utreda huruvida skillnaderna kvarstår, förstoras eller förminskas då elever från olika 
grundskolor (med olika betygskriterier) går vidare till ett gemensamt gymnasium. 
Omkring år 2004 arbetades i kommunen med att tillverka gemensamma 
betygskriterier för de tre grundskolorna. De kriterierna togs i bruk några år senare. 
Detta examensarbete grundar sig på elever som gick i grundskolan innan dessa 
gemensamma betygskriterier fanns. Då tolkade varje skola kriterierna individuellt. 
En uppföljning av resultatet från de gemensamma betygskriterierna kan bli aktuell 
först om några år. 
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3 SYFTE OCH PROBLEMSTÄLLNING 
 
Syftet med denna studie är att följa upp drygt 700 grundskoleelever i en kommun i 
östra Småland med avsikt att studera huruvida deras betyg har förbättrats eller 
försämrats i samband med att de började på gymnasiet. Detta för att kunna observera 
om skillnader i de lokala betygskriterierna på grundskolan även påverkar eleverna på 
gymnasiet. Observera att det endast är elever som går vidare till gymnasiet i 
kommunen som undersöks. Vidare omfattar studien enbart kurserna Matematik, 
Svenska och Engelska på högstadiet samt Matematik A, Svenska A och Engelska A 
på gymnasiet. 
 
Frågor som studien hoppas ge svar på är som följer. 
Vilka skillnader i betyg kunde ses innan de gemensamma betygskriterierna infördes i 
kommunen? 
Hur påverkas elevernas betyg på gymnasiet i förhållande till vilket högstadium de 
kommer från? 



7 

4 METOD 
 
Nedan följer metoden för undersökningen, kategoriserad i ”Undersökningsmetod”, 
”Urvalsgrupp” och ”Databearbetning”. Metoddelen är med avsikt rikligt detaljerad 
eftersom det ska vara lätt att göra en liknande uppföljning vid ett senare tillfälle. 
 
I delen ”Undersökningsmetod” utreds vilken undersökningsmetod som användes och 
varför just den var lämplig för denna undersökning. Här tas även upp vad som 
undersöktes. ”Undersökningsgrupp” förklarar vilken undersökningsgruppen var och 
hur (och varför) den avgränsades. I den sista delen ”Databearbetning” förklaras med 
ytterligare detaljer hur de kvantitativa data som metoden gav bearbetades. 

4.1 Undersökningsmetod 
Det huvudsakliga materialet för undersökningen består av betyg i de tre 
huvudämnena matematik, svenska och engelska från elever i årskurs nio samt på 
första och andra året i gymnasiet. På gymnasiet undersöks kurserna Matematik A 
(MA1201), Svenska A (SV1201) samt Engelska A (EN1201). Eftersom betyg är 
offentliga handlingar finns dessa tillgängliga dels på respektive skola och dels i en 
nationell betygsdatabas. För att undvika onödig tidspillan kontaktades skolorna 
direkt istället för att söka i den nationella betygsdatabasen. Materialet skickades med 
post alternativt e-post och kom fram inom två veckor. Från högstadieskolorna 
skickades papperskopior av betygskataloger från aktuella år och från gymnasiet 
skickades ett utdrag ur databasen via e-post. Detta utdrag innehöll, förutom betygen i 
ovanstående tre ämnen, även elevernas personnummer för att möjliggöra en senare 
jämförelse mellan grundskolorna och gymnasiet. 
 
Som mall för undersökningen användes figur 14.1 i Eriksson (1981) som även 
presenteras nedan i figur 1. På grund av bokens höga ålder fick t.ex. 
”hålkortsstansning” bytas ut mot ”införande i databas” som numera är ett mycket 
vanligare förfarande. Dock är konceptet fortfarande aktuellt. Metoden är som följer. 
 

Manuell granskning av formulär 

Kodning av svar 
Kontrollkodning 

Stansning (motsv.) 

Maskinell granskning 

Tabellframställning 

 
Figur 1 
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Elevernas betyg sparades i en databas i fem olika betygskategorier med beteckningar 
1, 2, G, V eller M. Bokstäverna G, V och M motsvarar de tre betygsstegen Godkänd, 
Väl godkänd och Mycket väl godkänd som används i dagens skola. Beteckningen 1 
betyder att målet ej är nått i kursen, även betecknat IG, Icke godkänd eller U, 
Underkänd. Beteckningen 2 innebär att kursen ej ingår i elevens studieplan. Som 
exempel kan en elev läsa en alternativ kurs såsom Svenska som andraspråk A 
(SVA1201) istället för Svenska A (SV1201). 
 
Först granskas materialet manuellt. Resultatet avkodas på datorn i ett 
databasprogram. Ett datorprogram sammanställer databaserna och skriver ut tabeller. 
Slutligen utförs en mindre kontroll för att sortera bort eventuella slarvfel. 
Databearbetningen är utförligare beskriven under rubriken ”Databearbetning” nedan. 
 

4.2 Undersökningsgrupp 
I samråd med personal på kommunhuset bestämdes att tre årskurser på vardera drygt 
300 elever skulle följas upp för vidare analys. Materialet skulle omfatta dels 
högstadiet och dels gymnasiet. Alla elever ingick dock inte i studien eftersom alla 
inte sökte vidare till den lokala gymnasieskolan. 
 
I kommunen finns tre högstadieskolor, vilka samtliga omfattas av undersökningen. 
På grund av anonymitet tilldelas skolorna de fingerade namnen Adamskolan, 
Bertilskolan, Caesarskolan samt Davidgymnasiet. De elever som är aktuella är de 
som slutade 9:an våren 2004-2006, d.v.s. elever som, med några få undantag, är 
födda 1988-1990. Enligt uppgift togs de gemensamma betygskriterierna i bruk först 
2006 eller 2007, så de undersökta eleverna följde de gamla (individuella) kriterierna. 
På Adamskolan gick under dessa år 220 elever ut 9:an varav 152 elever (69 %) valde 
att läsa vidare på det lokala gymnasiet Davidgymnasiet. För Bertilskolan var antalet 
9:or under dessa år 354 varav 237 (67 %) fortsatte till Davidgymnasiet. Den tredje 
och största skolan, Caesarskolan, hade ovannämnda år 484 elever som gick ut 9:an. 
Av dessa gick 323 (67 %) vidare till Davidgymnasiet. 
 
Av 1058 elever gick alltså 712 (67 %) vidare till Davidgymnasiet. Dessa 712 elever 
är de som uppföljningen behandlar. Ytterligare urval görs sedan vid bearbetningen 
eftersom alla elever inte har godkänt i de tre huvudämnena från grundskolan. 
 
Observera att det enbart är elever som gick vidare till Davidgymnasiet som omfattas 
av studien. De elever som valde andra gymnasium faller utanför ramen för denna 
undersökning. 
 

4.3 Databearbetning 

4.3.1 Översikt 
På grund av arbetets kvantitativa natur var det lättast att använda en databas med 
hjälp av vilken jämförelser kunde ske. I uppföljningen användes en databas av typen 
Microsoft® Accessdatabas (*.mdb) eftersom denna var kompatibel med flera 
programmeringsspråk. Då betygen från högstadiet skickades som papperskopior 
behövde de först föras in i databasen manuellt. Kodningen måste ske på samma sätt 
för samtliga skolor. Betyget IG från gymnasiet ersattes i databasen med grundskolans 
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motsvarighet ”1”. Transkriberingen kan innefatta ett fåtal felkällor såsom att ett 
felaktigt betyg registreras eller att ett felaktigt personnummer anges. För att 
minimera felen dubbelkollades alla betyg manuellt, och personnumren kontrollerades 
av ett av författaren skrivet program i språket ASP som beräknade kontrollsiffran 
enligt Luhns algoritm, d.v.s den algoritm som är standard för svenska personnummer 
och organisationsnummer. Språket ASP valdes på grund av sin kompabilitet med 
databasen. Programmet är kort och enkelt och testades på flera fingerade fel. Därför 
kan det förutsättas vara felfritt. All data från gymnasiet var direkt tagen från den 
ursprungliga betygsdatabasen och kunde därmed förutsättas vara korrekt. 
Omkodningen från ”IG” till ”1” kan även förutsättas vara korrekt då ett 
datorprogram ansvarade för detta. Författaren av denna uppsats har över 10 års 
erfarenhet av programmering och har skrivit alla programmen som användes vid 
studien då standardiserade program ej fanns att tillgå. Samtliga program skrevs i 
språket ASP för att undvika kompabilitetsproblem. Programmen är korta och 
förutsätts vara tillförlitliga. 
 
Då data skulle sammanfogas till en databas användes återigen ett datorprogram för 
att utföra sammanslagningen. Samtliga jämförelser inom databasen sker med hjälp 
av ytterligare datorprogram. Se bilaga 1. Ordningen för dessa program är linjär (en 
dubbelt så stor databas tar dubbelt så lång tid att bearbeta), vilket innebär att 
databasens storlek inte har någon väsentlig betydelse. Denna uppföljning skulle med 
andra ord kunna dimensioneras upp till att omfatta alla Sveriges elever som har 
betyget sparat i en databas utan att för den skull vara mer svårbearbetad. 
 

4.3.2 Detaljerat 
Efter den första kodningen fanns fyra databaser, en för varje skola. När de tre 
databaserna för grundskolan skulle slås samman infogades ett extra fält för att hålla 
reda på vilken grundskola eleven gick på. Detta kodades med bokstäverna A, B och 
C som står för begynnelsebokstaven för respektive skola. Detta resulterade i en 
databas med 1058 poster som innehöll fälten ”Personnr”, ”Engelska”, ”Matematik”, 
”Svenska” samt ”Grundskola”. Den motsvarande databasen för gymnasiet hade 910 
poster och fälten ”Personnr”, ”Engelska”, ”Matematik” och ”Svenska”. 
 
Trots att det kan låta mycket med tusentals poster är detta helt normalt för en 
databas. En miljon poster kan bearbetas av datorn på några få sekunder vilket 
återigen visar att denna undersökning lätt kan göras större utan att råka ut för 
bearbetningsproblem. 
 
För att skapa den slutgiltiga databasen söktes personnummer upp som återfanns i 
båda databaserna. Matchande data sparades i en ny databas som efter bearbetningen 
innehöll 712 poster. Antalet fält hade dock dubblerats och innefattade nu 
grundskolans ”Engelska”, ”Matematik”, ”Svenska” och ”Grundskola” samt 
gymnasiets kurser som angavs med kurskoderna ”EN1201”, ”MA1201” och 
”SV1201”. Efter denna sammanslagning fyllde personnumret ingen funktion och 
togs därmed bort från databasen. Detta innebär att databasen inte längre kan räknas 
som ett personregister. 
 
När den slutgiltiga databasen var färdig användes denna för att ta fram tabeller med 
önskat innehåll. För att t.ex. jämföra hur många som hade förbättrat sig respektive 



10 

försämrat sig i matematik från grundskolan till gymnasiet gick ett datorprogram 
igenom varje post enligt algoritmen i bilaga 1. För att ta fram övrig statistik ändrades 
några av programmets parametrar (t.ex. ämne eller grundskola) innan det återigen 
exekverades. Sammanlagt användes ca 30 olika program för studien, men antalet 
hade kunnat reduceras kraftigt genom att slå ihop de små delarna till större delar. 
Detta hade dock minskat översiktligheten samt ökat risken för slarvfel då 
programdelar kopierades och klistrades in efter varandra. 
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5 RESULTAT 
I detta kapitel presenteras statistik från den slutgiltiga databasen som användes i 
studien. Denna statistik är dels på stadier och dels på skolor. Efteråt följer ett avsnitt 
med kommentarer där statistiken sammanfattas i ord istället för i siffror. Detta för att 
underlätta för personer som inte är vana vid att arbeta med statistik. Efter 
betygsstatistiken följer en del där uppföljningen från grundskolan till gymnasiet 
presenteras. Där åskådliggörs statistik för huruvida eleverna har förbättrat eller 
försämrat sitt betyg på gymnasiet jämfört med på grundskolan. Även detta avsnitt 
avslutas med kommentarer där statistiken beskrivs i ord. I den avslutande 
analysdelen analyseras resultaten från de andra två avsnitten och sammanställs i bl.a. 
några cirkeldiagram. 

5.1 Betygsstatistik 

5.1.1 Uppdelat på stadier 
Grundskolan IG G VG MVG
Matematik 2% 55% 31% 12%
Svenska 1% 48% 37% 14%
Engelska 3% 45% 39% 13%
 
Gymnasiet IG G VG MVG
Matematik 6% 46% 30% 18%
Svenska 3% 40% 37% 20%
Engelska 4% 38% 38% 19%
 

5.1.2 Uppdelat på respektive skola 
Adamskolan IG G VG MVG
Matematik åk 9 0% 70% 24% 7%
Matematik A 4% 46% 34% 15%
Svenska åk 9 1% 58% 34% 7%
Svenska A 3% 42% 35% 21%
Engelska åk 9 1% 46% 39% 13%
Engelska A 4% 37% 38% 21%
 
Bertilskolan IG G VG MVG
Matematik åk 9 3% 41% 39% 17%
Matematik A 7% 43% 32% 18%
Svenska åk 9 1% 38% 44% 17%
Svenska A 3% 39% 37% 21%
Engelska åk 9 2% 41% 41% 17%
Engelska A 4% 41% 36% 19%
 
Caesarskolan IG G VG MVG
Matematik åk 9 3% 57% 29% 11%
Matematik A 7% 48% 27% 19%
Svenska åk 9 2% 51% 34% 14%
Svenska A 3% 39% 38% 19%
Engelska åk 9 4% 48% 37% 11%
Engelska A 4% 37% 40% 19%
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5.1.3 Kommentarer 
Som kan avläsas från tabellerna ovan ökar antalet MVG i alla tre ämnena på alla 
skolor när eleverna går från grundskolan till gymnasiet i kommunen. Även antalet 
elever som inte klarar/fullföljer kurserna ökar i de tre ämnena på alla skolor (ovan 
betecknade ”IG”, trots att detta betyg inte existerar på grundskolan). För de övriga 
två betygstegen är förändringen inte lika homogen. Som exempel kan ses att antal 
elever med betyget G minskar kraftigt i Adamskolan och Caesarskolan, men ökar 
marginellt i Bertilskolan. Detta gäller oavsett ämne. 
Övriga iakttagelser är att andelen elever med MVG från Adamskolan är lågt jämfört 
med genomsnittet i kommunen, men på gymnasiet skiljer dessa elever sig inte 
nämnvärt från genomsnittet där. På Bertilskolan är tendensen istället att antalet MVG 
är högre än medel på grundskolorna i kommunen. Även de eleverna skiljer sig inte 
nämnvärt från övriga elever på gymnasiet, de höga grundskolebetygen till trots. 
 

5.2 Uppföljning av betyg 
 
I tabellerna nedan står ”Upp” för att de elever som har förbättrat sitt betyg och ”Ner” 
för de elever som har försämrat betyget. Med ”Kvar” avses de som behållit samma 
betyg i både grundskola och gymnasium. 
 

5.2.1 Generellt i kommunen 
 Upp Ner Kvar
Matematik 18% 14% 68%
Svenska 24% 15% 61%
Engelska 20% 13% 67%
 

5.2.2 Uppdelat på respektive skola 
Adamskolan Upp Ner Kvar
Matematik 29% 6% 65%
Svenska 29% 6% 65%
Engelska 22% 14% 64%
 
Bertilskolan Upp Ner Kvar
Matematik 8% 22% 70%
Svenska 19% 20% 61%
Engelska 13% 17% 71%
 
Caesarskolan Upp Ner Kvar
Matematik 20% 13% 67%
Svenska 26% 15% 58%
Engelska 25% 10% 65%
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5.2.3 Kommentarer 
Vid en första anblick inses snabbt att spridningen är stor mellan de olika skolorna. 
Det mest anmärkningsvärda är dock att ingen av skolorna ligger nära genomsnittet i 
kommunen. Adamskolan och Caesarskolan har fler elever som höjer sig och färre 
som sänker sig än kommungenomsnittet. På Bertilskolan är det tvärtom. Fler elever 
sänker sig än genomsnittet och färre höjer sig. En möjlig orsak kan avläsas i 
betygstabellerna där det tydligt framgår att majoriteten av Bertilskolans elever ligger 
bland de högre betygsstegen i grundskolan till skillnad från övriga skolor där 
majoriteten av eleverna ligger bland de lägre betygsstegen. Mer om detta i 
diskussionsdelen. 
 

5.3 Analys 
 
Statistiken i tabellerna ovan kan vara svåra att överblicka för ett otränat öga. Därför 
kan diagram hjälpa till vid tolkningen. I figur 2 nedan visas uppföljningen för 
matematik. 

 

Adamskolan Caesarskolan Bertilskolan

Upp 
Ner 
Kvar 

Figur 2 
 
Diagrammen ser snarlika ut i de andra två ämnena, men det är i ämnet matematik 
som skillnaderna är tydligast. Ungefär två tredjedelar av eleverna från grundskolorna 
behåller sina betyg när de kommer till gymnasiet. Den sista tredjedelen varierar dock 
kraftigt mellan skolorna. På både Adamskolan och Caesarskolan är det större andel 
elever som förbättrar sina betyg än de som försämrar sina betyg. Om man ska lita på 
statistiken har alltså elever från dessa två skolor fått med sig mer djupgående 
kunskaper än tidigare, vilket är positivt för deras utveckling. Även för Bertilskolan 
talar statistiken sitt tydliga språk. Denna gång är dock resultatet inte lika positivt. 
Bara en liten del av eleverna från denna skola höjer sitt betyg då de börjar på 
gymnasiet. En relativt stor andel försämrar istället sitt betyg. 
 
När gymnasiebetygen granskas kan det utläsas att eleverna får betyg enligt samma 
fördelning, oavsett vilken grundskola de tidigare har gått på. Detta tyder på att 
inlärningsförmågan på gymnasiet för eleverna är densamma oavsett vilken 
grundskola de kommer från. En ytterligare, men mindre säker, slutsats är att även 
elevernas förkunskaper är desamma. Denna slutsats strider nämligen mot 
grundskolebetygen som eleverna har fått. Där står det klart och tydligt att elever från 
Bertilskolan har högre betyg och därmed djupare kunskaper än elever från övriga 
grundskolor. 
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En annan, mindre signifikant, skillnad finns bland ämnena. Det ämne som enligt 
statistiken ovan är svårast är matematiken. Där presterar elever sämre än i både 
svenskan och engelskan. Eftersom engelska är ett andraspråk och svenska ett 
förstaspråk för de flesta eleverna är betyget som förväntat högre i svenska än i 
engelska, dock bara marginellt. 
 
I gymnasiet drar sig, som tidigare observerat, eleverna mot de yttre betygsstegen, 
d.v.s. IG och MVG. Ämnenas svårighetsgrad är rangordnad som på grundskolan, 
men steget mellan dem har ökat. 
 
Även vid uppföljningen av betygen kan det observeras att andelen elever som höjer 
sig i svenska är större än andelen elever som höjer sig i engelska och i matematik. 
Rangordningen syns tydligare i tabellerna i avsnitt 5.2 än i avsnitt 5.1. 
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6 DISKUSSION 

6.1 Vilka skillnader i betyg kunde ses innan de gemensamma 
betygskriterierna infördes i kommunen? 

 
Utifrån studiens statistiska resultat kan tydligt ses att skillnader i betyg existerar. Hur 
skillnaderna ser ut kan dock beskrivas på flera sätt. Nedan följer några olika 
beskrivningar. 
 
För det första skiljer sig medelbetyget i respektive ämne sig åt mellan 
högstadieskolorna. Med medelbetyg menas det genomsnittliga betyg som skolan har, 
där G är värt 10, VG 15 och MVG 20. I matematik årskurs 9 har Bertilskolan högst 
medelbetyg. Ett drygt poängsteg lägre ligger Caesarskolan och strax därefter 
kommer Adamskolan. Skillnaden i medelbetyg i matematiken mellan skolorna är 
alltså signifikant. Även i svenskan är rangordningen densamma med Bertilskolan i 
toppen. I engelskan byter Adamskolan och Caesarskolan plats i rangordningen, men 
det är på Bertilskolan som eleverna återigen får högst medelbetyg. Bertilskolan 
utmärker sig alltså med att ge eleverna bäst betyg i de tre kärnämnena i slutet av 
9:an. Om detta beror på flitigare elever eller på andra orsaker är dock omöjligt att 
säga utifrån enbart en kvantitativ undersökning. För att utreda en sådan fråga behövs 
ytterligare studier, och då främst kvalitativa. 
 
En annan skillnad kan observeras då medelbetyget inom de olika ämnena studeras. 
På Caesarskolan är medelbetyget högst i svenska följt av engelska och sist 
matematik. Denna ordning ger en ledning om hur eleverna uppfattar de olika 
ämnenas svårighetsgrad. En mer strikt slutsats såsom att elever tycker att matematik 
är svårare än engelska och svenska kan ej dras då betyget påverkas av mer än 
svårighetsgrad. Även motivation, lektionstider, lärare, stämning i klassen, m.m. kan 
spela en viss roll i elevers slutgiltiga betyg. Bertilskolan har, trots sina högre betyg, 
samma ordning på medelbetygen som Caesarskolan har, d.v.s. matematik lägst och 
engelska högst. Den tredje skolan avviker dock från de två övriga. På Adamskolan 
är, liksom på de andra två högstadieskolorna, matematik det ämnet där medelbetyget 
är lägst. Skillnaden är att engelska är det ämne som har högst medelbetyg. Det sunda 
förnuftet säger att modersmålet bör vara lättare än ett andraspråk, men av samma 
anledning som i stycket ovan kan inga slutsatser dras angående varifrån skillnaden 
härstammar. Det enda som kan konstateras är att skillnaden existerar. 
 
Vid tidpunkten då de undersökta eleverna slutade grundskolan tolkade varje skola 
betygskriterierna på sitt eget sätt. Denna avvikelse kan vara orsak till några av 
skillnaderna beskrivna ovan. Det är dock svårt att dra dessa slutsatser innan en ny 
studie har gjorts. Om en framtida studie görs där eleverna slutade grundskolan efter 
de gemensamma betygskriterierna var införda, kan frågan om betygskriteriernas 
inverkan komma närmare ett svar. 
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6.2 Hur påverkas elevernas betyg på gymnasiet i förhållande 
till vilket högstadium de kommer från? 

 
Först och främst bör förtydligas att med ”gymnasiet” åsyftas Davidgymnasiet i den 
berörda kommunen. 
 
För att svara på frågan i rubriken krävs dels en jämförelse mellan grundskolan och 
gymnasiet och dels en jämförelse av gymnasiebetyg för eleverna som kom från 
respektive grundskola. Dessa observationer utifrån statistiken vägs sedan samman för 
att försöka ge svar på frågan. 
 
Om hänsyn tas enbart till uppföljningen av betygen kan en skev bild av resultatet 
erhållas. Där kan avläsas att eleverna från Adamskolan och Caesarskolan höjer sina 
betyg i större skala än de sänker sig. Detta är givetvis positivt för de båda skolorna 
och skulle kunna tolkas som att elever från ovan nämnda skolor har bättre 
förutsättningar inför gymnasiet då deras betyg kan komma att höjas. Statistiken är 
dock inte lika positiv för Bertilskolan där större andel elever sänker sina betyg än de 
som höjer betygen på vägen från grundskolan och upp i gymnasiet. Skillnaderna 
mellan de tre högstadieskolorna kan nu tyckas vara stora, men för att få ytterligare 
klarhet i hur det ligger till riktas fokus återigen på betygsstatistiken. 
 
Då medelbetyget i Matematik A granskas inses strax att oavsett vilken skola eleverna 
kommer från så är medelbetyget detsamma då de har läst den första matematikkursen 
på kommunens gymnasium. Eleverna från samtliga skolor har ett medelbetyg på 12,7 
enligt den definition som gavs i avsnitt 6.1. Från att skolornas elever har ett väldigt 
differentierat medelbetyg på grundskolan så har de plötsligt fått samma medelbetyg 
på gymnasiet i ämnet matematik. Även inom svenska och engelska ligger 
medelbetygen inom ett mycket snävare intervall på gymnasiet än ute på 
grundskolorna. Som exempel kan ges att i svenska är intervallet 0,25 poäng på 
gymnasiet vilket kan jämföras med grundskolans intervall på 1,5 (6 ggr större). 
 
Hur förklarar vi då detta? En del av förklaringen kan vara att på gymnasiet finns 
enbart en tolkning av betygskriterierna till skillnad från grundskolorna där tre olika 
tolkningar existerade. Detta är en teori som kan få ytterligare stöd om en framtida 
uppföljning utförs då eleverna kommer från tre olika högstadieskolor, men med en 
gemensam tolkning av betygskriterierna. 
 
För att återgå till frågan om hur elevernas betyg på gymnasiet påverkas av tidigare 
utbildningsplats sammanfattas kort de ovanstående styckena. Enligt tidigare 
resonemang verkar det bara vara det relativa betyget mellan grundskolan och 
gymnasiet som påverkas. Det gemensamma betygsgenomsnittet på gymnasiet verkar 
dock vara lika oavsett vilken grundskola eleverna kom från. Kortfattat påverkas 
betyget relativt, men inte absolut. Observera att resultatet bara gäller för kommunens 
skolor. För andra kommuner kan situationen se annorlunda ut. 
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6.3 Övrig diskussion 
 
Här tar jag upp intressanta sidospår från arbetet som skulle kunna användas som 
utgångspunkt i framtida undersökningar. Jag redogör även kort för en del fakta som 
inte uttryckligen står med i rapporten. 
 
Underlaget för betygsstatistiken består av elever från tre olika födelseår, men 
statistiken ser snarlik ut om bara ett av åren studeras. Statistiken ser alltså likadan ut 
årligen under de tre undersökta åren, vilket tyder på att inga större förändringar har 
skett i betyg under dessa år. 
 
En liknande studie skulle kunna göras om några år för att belysa huruvida de 
gemensamma kursplanerna hade önskvärd effekt (att minimera orättvisor i 
betygssättningen). Även undersökningar på andra ställen i Sverige är intressanta. Är 
resultaten likadan i hela Sverige eller är den undersökta kommunen bara ett 
undantag? 
 
Sist av allt vill jag påpeka att med hjälp av betygsdatabaser i digital form kan 
liknande undersökningar utföras mycket smidigare och för mycket större urval för de 
personer som har tillgång till databaserna. Tyvärr tillhör jag ej denna grupp. 
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BILAGA 1 
PSEUDOKOD FÖR JÄMFÖRELSE AV BETYG 
 
Om(gymnasiebetyg = 2 eller grundskolebetyg = 2) 
{ 
 // Kursen ingår ej för eleven, avbryt 
} 
Annars 
{ 
 Om(grundskolebetyg = 1) 
 { 
  // Ej godkänd från grundskolan, avbryt 
 } 
 
 Om(grundskolebetyg = G) 
 { 
  Om(gymnasiebetyg = G) 
  { 
   // Betyget är oförändrat, rapportera 
  } 
  Annars Om(gymnasiebetyg = 1) 
  { 
   // Betyget har sänkts, rapportera 
  } 
  Annars 
  { 
   // Betyget har höjts, rapportera 
  } 
 } 
 
 Om(grundskolebetyg = V) 
 { 
  Om(gymnasiebetyg = V) 
  { 
   // Betyget är oförändrat, rapportera 
  } 
  Annars Om(gymnasiebetyg = M) 
  { 
   // Betyget har höjts, rapportera 
  } 
  Annars 
  { 
   // Betyget har sänkts, rapportera 
  } 
 } 
 
 Om(grundskolebetyg = M) 
 { 
  Om(gymnasiebetyg = M) 
  { 
   // Betyget är oförändrat, rapportera 
  } 
  Annars 
  { 
   // Betyget har sänkts, rapportera 
  } 
 } 
} 


