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1 Inledning 
Alla omfattande reformer som gjorts av den svenska skolan under efterkrigstiden har innefattat 
förändringar av betygssystemet. Frågor som rör betyg verkar också vara mer framträdande i den 
svenska skolpolitiska diskussionen än vad som är fallet i andra länder (Lundahl, Hultén, Klapp, 
& Mickwitz, 2015), även om betygsreformer som sådana de senaste åren genomförts i även 
andra geografiskt och/eller kulturellt närliggande länder (Lundahl, Hultén, & Tveit, 2016). En 
förklaring till betygens centrala roll för svensk utbildning är att lärarsatta betyg är av så kallad 
high stakes-karaktär, vilket innebär att de har en avgörande roll för tillträde och urval till 
fortsatta studier. På många andra håll är urval mer beroende av examens-/slutprov, 
antagningsprov eller kombinationer av betyg och prov av olika slag (Lundahl et al., 2016; 
Lundahl, Hultén, & Tveit, 2017).  
 
De senaste 20 åren har tre olika betygssystem varit i bruk i den svenska skolan. Systemen bygger 
på olika logiker och använder skilda uttryck för elevernas skolprestationer. Det relativa 1-5-
system som introducerades på bred front i samband med grundskolans införande, och var i bruk 
till senare delen av 1990-talet, hade rangordning som huvuduppgift. Eftersom genomsnittsbetyg 
stod i fokus vid urval till högre utbildningssteg, kunde svaga prestationer uppvägas av starkare.1 
När ett målrelaterat betygssystem (G-MVG) togs i bruk fullt ut i slutet av 1990-talet innebar det 
ett (åter)införande av en skarp gräns för godkända prestationer och ett betygsspråk som speglade 
detta. Övergången till skalan A-F på 2010-talet innebar en ökad differentiering i form av fler 
betygssteg, och för grundskolans del att en betygsgrad (F), som betecknar en icke godkänd 
prestation, infördes. De två senaste betygssystemen innebar också att avsaknad av godkänt betyg 
i vissa ämnen efter grundskolans slutförande, i hög grad påverkat möjligheterna till 
gymnasieutbildning.   
 

1.1 Syfte 

I denna rapport fokuseras grundskolan. Syftet är att skildra betygsutfallet för slutbetygen i 
årskurs 9 under perioden 1990-2017, under vilken tre olika betygssystem varit i bruk. Åren 
2013-17 ingår även årskurs 6. Tonvikten ligger på att beskriva hur elevernas prestationer 
fördelas på de betygssteg som används vid olika tidpunkter. Därigenom åskådliggörs också hur 
betygssystemens olika logiker och språk har betydelse, inte minst för de elever som presenterar 
svagast. Särskild uppmärksamhet ägnas tiden runt systemskiften. 
 
Två huvudtyper av sammanställningar görs (se avsnitt 1.3). Dels visas ämnesvis hur stora andelar 
elever som varje år får olika betyg, dels skildras utvecklingen av betygsgenomsnitt/genomsnittligt 
betygsvärde över tid för varje ämne (kap. 3, 5). Underlaget möjliggör också vissa jämförelser 
mellan utfallen i olika ämnen (kap. 4). Utöver omfattande beskrivningar innehåller rapporten 
också vissa analytiska kommentarer. Som inramning för dessa fungerar en kortare skildring av 
den politiska process och argumentation som föregått införandet av olika betygssystem (kap. 2, 
6).2  
 

                                                
1 För övergången mellan gymnasieskola och högskola/universitet finns emellertid på flera utbildningar särskilda 
behörighetskrav, exempelvis lägst betyget 3 i vissa ämnen.   
2 Rapporten ingår i projektet ”Dåliga betyg eller icke godkänd”, finansierat av Vetenskapsrådet. Ytterligare analyser 
av rapportens underlag, samt av annat material som samlats in inom ramen för projektet, publiceras i andra former. 
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1.2 Benämningar av undersökta betygssystem 

Det råder stora skillnader mellan olika länders betygssystem, inte minst i den terminologi som 
används. Lundahl et al. (2016, s. 6f.) menar att det i forskningslitteraturen går att urskilja ett 
antal huvudtyper av betygsbedömning. Individrelaterad bedömning knyter an till enskilda 
elevers förmågor, förutsättningar och tidigare prestationer. Normrelaterad bedömning utgår 
ifrån en förväntad fördelning (vanligen normalfördelning) av ett stort antal prestationer och 
betygsätter i förhållande närhet/avstånd till den vanligaste nivån, medelprestationen. 
Målrelaterad bedömning (även benämnd kriterierelaterad bedömning) betygsätter i förhållande 
till på förhand uppställda mål. Standardrelaterad bedömning relaterar till mål, men innefattar 
också beskrivningar av olika kvalitets-/kompetensnivåer eller grader av måluppfyllelse. Denna 
typ kan därför ses som en mer specificerad form av målrelaterad bedömning. 
 
I den svenska betygsdebatten används vanligen beteckningen relativt betygssystem för den 
normrelaterade bedömningsmodell som tillämpades i grundskolan från dess införande på 1960-
talet till senare delen av 1990-talet. Eftersom uttrycket relativa betyg (relativt betygssystem) är 
så etablerat i svensk kontext, kommer denna benämning att användas i rapporten. Den 
betygsreform som genomfördes på 1990-talet kan hänföras till den målrelaterade 
bedömningsmodellen. I både förarbeten och betygsdebatten efter införandet, omtalas modellen 
ibland dock som ett kunskapsrelaterat eller mål- och kunskapsrelaterat system. Det betygssystem 
som tillämpas idag, med en ökad tonvikt på definierade kunskapskrav, kan ses som ett steg i 
riktning mot ett standardrelaterat betygssystem, samtidigt som det fortfarande lägger stor 
tonvikt vid mål. I den allmänna debatten används alltjämt mål- och/eller kunskapsrelatering för 
att beskriva systemet, men det förekommer också att själva skalan används för att benämna det; 
A-F-systemet. I den här rapporten kommer termen målrelaterat betygssystem (målrelaterade 
betyg) att användas som beteckning för de två betygssystem som tillämpats sedan senare delen 
av 1990-talet. Tabellen nedan klargör huvuddragen i de betygssystem som använts under 
undersökningsperioden. 
 
Tabell 1: Betygssteg och betygsvärden i grundskolan under olika betygssystem 

Period Typ av 
betygssystem 

Betygssteg  Betygsvärden  Gymnasieurval 

1960-tal-
1997 

Relativt  
 
(Normrelaterat) 

Streck (–) 
1 
2 
3 
4 
5 

0 
1 
2 
3 
4 
5    

Betygsgenomsnitt utan krav 
på betygsnivå  
(Lgr 80 innebar att kravet på 
särskild kurs i eng./ma eller 
språk för tillträde till vissa 
linjer, togs bort) 

1998-
2012 

Målrelaterat 
 
(Mål- och 
kriterierelaterat) 

Ej betyg*  
Godkänt (G) 
Väl Godkänt (VG) 
Mycket väl godkänt (MVG) 

0 poäng 
10 p 
15 p 
20 p 

Total meritpoäng + krav på 
minst G i föreskrivna ämnen 
(kärnämnen**) 

2013- 

Målrelaterat 
 
(Mål- och 
kriterierelaterat, 
med dragning mot 
standardrelatering) 

Streck (–) 
F (ej godkänt betyg) 
E 
D 
C 
B 
A 

0 poäng 
0 p 
10 p 
12,5 p 
15 p 
17,5 p 
20 p 

Total meritpoäng + krav på 
minst E i föreskrivna ämnen 
(kärnämnen** + ytterligare 
ämnen beroende på 
gymnasieprogram). 

  *   Innefattar elever som inte når godkänd nivå, inte kan bedömas till följd av frånvaro, eller har anpassad studiegång.  
**   Innefattar engelska, matematik och svenska alternativt svenska som andraspråk. Formellt används inte benämningen 

kärnämnen, däremot informellt för att betona ämnenas centrala ställning för behörighet till gymnasieskolan.  
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1.3 Material och metodologiska kommentarer 

Rapporten baseras på statistiska centralbyråns (SCB) betygsstatistik för hela elevpopulationen 
som slutat årskurs 9 åren 1990-2017, samt årskurs 6 för åren 2013-17. Materialet innefattar för 
varje år och för varje ämne uppgifter om antal elever i olika betygskategorier. Materialet 
innehåller ej data på individnivå.  
 
1.3.1 Hela elevpopulationen 

I rapporten sammanställs betygsfördelningen alltså för alla elever som slutar åk 9 (och åk 6) 
respektive år. Att det bakom dessa övergripande siffror finns betydande skillnader mellan olika 
grupper av elever framgår tydligt av rapporter och underlag från Skolverket. Flickor har t.ex. 
generellt högre betyg än pojkar, med minsta skillnaderna i matematik och idrott och hälsa, och 
i samtliga ämnen är det en större andel pojkar än flickor som inte uppnår godkända betyg 
(Skolverket, 2017). Den socioekonomiska bakgrunden, i form av föräldrarnas utbildning och 
inkomst, har också stor – och sedan slutet av 00-talet tilltagande – betydelse för elevernas betyg 
(Skolverket, 2018a). Allra starkast är denna tendens för utlandsfödda elever. Mest betydelsefull 
är som sådan föräldrarnas utbildningsnivå, medan inkomst förefaller vara viktigast för den 
tilltagande betydelse som kan kopplas till socioekonomisk bakgrund. Effekter av 
socioekonomisk bakgrund syns också på skolnivå. De stora skillnader i betygsnivå som råder 
mellan skolor förklaras till en del av elevernas individuella bakgrund. Med hänsyn tagen till 
bakgrund, får elever som går på skolor med gynnsam socioekonomisk sammansättning högre 
betyg än elever med liknande bakgrund i skolor med mindre gynnsam elevsammansättning. 
Skoleffekten har därtill tilltagit de senaste åren.  Denna typ av olikheter uppmärksammas dock, 
som sagt, inte i denna rapport. De resultat som redovisas gäller populationen elever som varje år 
slutar åk 9 (och åk 6) som helhet.  
 
1.3.2 Utfallen under tre perioder  

I sammanställningen redovisas betygsfördelningen för tre perioder: 
• 1990-1997, det vill säga de sista åtta åren som den relativa 1-5-skalan används 
• 1998-2012, då den första målrelaterade skalan G, VG, MVG, tillämpas 
• 2013-17, där målrelaterade betyg sätts från åk 6 enligt skalan A-F  

 
Att betygssystemen skiljer sig åt på väsentliga punkter väcker självfallet tveksamheter inför det 
lämpliga i att relatera utfallen till varandra. Den största skiljelinjen går mellan 1-5-systemet, som 
fokuserar rangordning av eleverna i förhållande till andras visade kunskaper och grundas i ett 
antagande om att skolprestationer i en stor elevpopulation tenderar att normalfördelas, och det 
första målrelaterade betygssystemet (G-MVG ), där betyg sätts i relation till på förhand 
formulerade kunskapskriterier. Övergången till skalan A-F innebär i första hand ett byte av 
skala, och här förändras inte den grundläggande logiken för betygssättning på samma sätt som 
vid 1990-talsreformen  
 
Samtidigt innefattar samtliga betygssystem aspekter som gör det rimligt att i vissa avseenden 
jämföra utfall. För det första rangordnar alla tre betygssystemen elevernas prestationer utifrån 
skalor som går från lägre/sämre till högre/bättre (jfr. SOU 2016:25, bil. 3, s 149). Rangordningen 
sker i förhållande till hela elevpopulationens – normgruppens – prestationer (1-5), eller i 
förhållande till i förväg formulerade bedömningskriterier (målrelaterade systemen).3 Precis som 

                                                
3 Dessa skilda modeller gäller de betygssystem som tillämpats i Sverige sedan grundskolans införande. Det är dock 
också möjligt att kombinera olika principer. Ett primärt relativt system kan ha kriterier för en lägsta godkänd nivå 



 4 

en femma är högre/bättre än en fyra, är ett MVG högre än ett VG och ett A högre än ett B. Det 
som skiljer sig åt är således främst principerna som ligger till grund för hur rangordningen ska 
göras. En annan skiljelinje mellan olika betygsmodeller – oavsett om de är relativa eller 
målrelaterade – är hur många utfallssteg som används, samt hur dessa benämns.  
 
Ett andra skäl som talar för att det är rimligt att i viss mån jämföra, eller i alla fall ställa utfallen 
från olika system bredvid varandra, är att de statistiska underlag som används innefattar hela 
populationen elever som slutat den svenska grundskolan varje år. Det gör att underlagen hela 
tiden innefattar den totala spännvidden av skolprestationer vid grundskolans slut. Den svenska 
grundskolan styrs av nationellt utformade styrdokument och ambitionen har under lång tid 
kontinuerligt varit att den ska vara likvärdig överallt. De övergripande riktlinjerna är desamma 
för alla skolor, lärare och elever i hela landet. I rapporten skildras utvecklingen under drygt 25 
år. Särskild uppmärksamhet ägnas åren kring skiftena i betygssystem. Även om övergripande 
förändringar sker över tid, är det rimligt att anta att varken lärare, undervisning eller elevgrupper 
som sådana förändras särskilt mycket från ett år till ett annat, även om betygssystemet gör det. 
Det finns med andra ord goda skäl att tro att slutbetygen 1997 och 1998 respektive 2012 och 
2013, sätts på tämligen likartade grunder i så måtto att starka/svaga kunskaper och prestationer 
urskiljs och bedöms på liknande sätt, även om utfallsskalorna byts ut. Det är med andra ord inte 
troligt att det plötsligt blir helt andra prestationsnivåer och elever än tidigare som tilldelas 
högt/långt betyg. Självfallet krävs samtidigt försiktighet när det gäller tolkningen. 
 
1.3.3 Principer för inkludering och exkludering 
I rapporten redovisas för varje skolämne i åk 9 hur eleverna fördelar sig på de betygssteg som 
råder under olika perioder, samt hur de genomsnittliga betygsvärdena utvecklas. Vilka 
rapporteringskategorier som – utöver själva betygsstegen – används i SCB:s skolstatistik skiljer 
en del mellan systemen. Skillnader finns också när det gäller uppgifter om avbruten skolgång och 
liknande. Detta måste beaktas. I vilken mån elever som saknar betyg ska inkluderas i 
redovisningarna, är inte heller givet. Ambitionen är att sammanställningarna ska likna varandra 
i så hög grad som möjligt, och därför används i rapporten ett antal huvudprinciper för 
inkludering/exkludering. I några få fall behöver vissa skattningar göras. Värt att betona är att de 
rapporteringskategorier som aktualiserar inkludering/exkludering eller skattning, över lag 
innefattar få elever. Det gör att skillnaderna mellan att inkludera/exkludera eller tillämpa andra 
skattningsprinciper vore marginella. Nedan klargörs några viktiga huvudprinciper och mer 
utförlig information finns i bilaga 1. 
 
Elever som avbrutit grundskolan i åk 7 eller 8 exkluderas. Från och med 1998 innehåller 
underlagen exakt information om antalet elever som avbrutit grundskolan innan åk 9. Det rör 
sig om mycket få elever. För perioden före 1998 görs en skattning av antalet elever som avbrutit 
grundskolan i åk 7-8 och dessa exkluderas sedan (se bilaga 1).4 Det innebär således att 
sammanställningarna innefattar alla elever som påbörjat åk 9.  

                                                
och därutöver angivelser för fördelning på högre betygssteg (jfr. Danmark). En annan variant är att ha ett mål- och 
kriterierelaterat system, som dock delvis fastställer kriterier i efterhand, utifrån prestationer på prov (jfr. de 
statistiska modeller som används i internationella studier som PISA (SOU 2016:25, bil. 3, s. 141 fotnot 32). 
Praktiken kan också vara mer komplex. En intervjustudie med lärare som gjordes inför den målrelaterade 
betygsreformen på 1990-talet, visar t.ex. att många lärare – trots att betygssystemet vid denna tidpunkt var relativt – 
hade mer eller mindre fasta kriterier för de högsta och lägsta betygen 1 och 5 (Bilaga till SOU 1992:59, s. 9).   
4 Ytterligare ett mycket litet antal elever från rapporteringskategorier som används vissa år exkluderas. Det gäller 
elever som saknar betyg p.g.a. ”placering på skoldaghem” (1993-94), ”att skolplikten upphört” (1993-94), elever 
som ”endast har fått intyg om avslutad skolgång” (1993-94), är föremål för ”omhändertagande för samhällsvård” 
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Under hela perioden exkluderas dessutom ett mindre antal elever som fått betyg enligt något 
annat system än det som gäller vid tidpunkten. I sammanställningarna över 
ämnen/ämnesvarianter som inte alla elever har: allmän/särskild engelska och matematik fram till 
1997, språktillval/moderna språk, betyg i NO/SO eller enskilda ämnesbetyg, svenska eller 
svenska som andraspråk (SVA), exkluderas naturligtvis elever som inte haft respektive 
ämne/variant.  
 
Som nämnts skiljer rapporteringsprinciperna mellan systemen för elever som av olika skäl saknar 
betyg i vissa eller alla ämnen. För att få så jämförbara underlag som möjligt blir perioden 1998-
2012, då minst information om detta finns, styrande. Elever som inte fått betyg till följd av stor 
frånvaro redovisas separat i både under 1-5- och A-F, i form av streck (–). Det görs inte i G-
MVG, där dessa elever istället ingår i kategorin ”ej nått målen” (EUM). På samma sätt 
särredovisas elever som till följd av anpassad studiegång (AS) inte haft ett ämne under den första 
och den sista perioden, medan de under G-MVG också ingår i rapporteringskategorin EUM.5 De 
perioder där så är möjligt särredovisas andelen elever som har streck (–). Till följd av att EUM-
kategorin även innefattar elever med anpassad studiegång, måste dessa inkluderas i de ämnesvisa 
sammanställningarna för alla tre tidsperioderna, trots att det mest önskvärda hade varit att 
exkludera dem, eftersom anpassningen ju innebär att eleverna inte haft ett ämne.  
 
Vissa skattningar behöver också göras för perioden 1998-2012. Detta till följd av en separat 
rapporteringskategori för elever som saknar slutbetyg i alla ämnen.6 För ämnen som är 
obligatoriska för alla, kan hela denna kategori inkluderas i ”ej nått målen”. Detta är dock inte 
rimligt för valbara ämnen och ämnen som finns i varianter. I vilken mån eleverna i kategorin 
antas ha haft ämnesbetyg eller blockbetyg i NO/SO, om de läst svenska eller SVA, samt om de 
haft moderna språk, behöver därför skattas. Hur detta gjorts beskrivs ingående i bilaga 1. 
 
Principerna för inkludering och redovisning resulterar sammantaget i följande: 

• Alla elever i åk 9 ingår 
• Andelen elever som på grund av frånvaro fått streck (–), samt elever som haft AS, 

redovisas separat under 1-5- och A-F-systemen 
• I ämnesredovisningarna över EUM under G-MVG-systemet (innefattar även AS, samt 

elever som ej fått betyg till följd av hög frånvaro) läggs elever från den separata 
rapporteringskategorin ”saknar slutbetyg i alla ämnen” till. För obligatoriska ämnen 
tillförs alla dessa elever, för ämnen som är valbara eller finns i varianter görs skattningar.  

 
1.3.4 Sammanställningar: fördelning på betygssteg och genomsnittliga betygsvärden 
I rapporten åskådliggörs i form av areadiagram (figurtyp a) visuellt hur eleverna över tid fördelas 
på olika betygssteg. De visar andelen elever som varje år tilldelats olika betyg. För åk 9 är 
diagrammet indelat i tre tidsperioder, placerade bredvid varandra. I text kommenteras också 
vissa huvuddrag, särskilt när det gäller utfallet för de lägsta betygsstegen i samband med 
systemskiften.  

                                                
(1994) eller som ”har gått miste om undervisning p.g.a. av flyttning” (1994). Antalet elever i dessa kategorier är så 
litet att det inte påverkar sammanställningarna alls.  
5 Det rör sig över lag om få elever. Gruppen är dock jämförelsevis större under det nu gällande betygssystemet än 
under de sista åren med 1-5-systemet. Se bilaga 2 och 4. 
6 Eftersom denna kategori är separerad från ämnena går det inte att urskilja om eleverna som ingår har haft ämnen 
som är valbara/finns i varianter eller inte. Se vidare bilaga 1.  
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Genom linjediagram (figurtyp b) åskådliggörs hur betygsgenomsnitt eller genomsnittligt 
betygsvärde utvecklats under undersökningsperioden. Även här placeras de tre tidsperioderna 
för åk 9 bredvid varandra. Vänster Y-axel innefattar de teoretiska min-maxvärdena för 1-5-
systemet (0,0-5,0) och höger y-axel de teoretiska min- och maxvärdena (0,0-20,0) för de två 
målrelaterade betygssystemen.  
 
Figur 1a: Fördelningen på betygssteg illustrerad genom ämnesvisa areadiagram  

 

Figur 1b: Betygsgenomsnitt/genomsnittligt betygsvärde illustrerat genom ämnesvisa linjediagram  

Eftersom det under G-MVG inte går att urskilja elever med AS, måste de inkluderas i 
beräkningsgrunden för genomsnittligt betygsvärde under denna period. Av jämförbarhetsskäl 
måste detta därför göras även för övriga tidsperioder, trots att det här går att exkludera elever 
med AS. Följande värden används för att beräkna genomsnittsbetyg/genomsnittligt betygsvärde 
(se även tabell 2): 

• 1-5: Betygsstegens numeriska värde, samt värde 0 för streck (–) och AS 
• G-MVG: Betygsvärdena för godkända betygssteg, samt värde 0 för EUM 
• A-F: Betygsvärdena för godkända betygssteg, samt värde 0 för F, streck (–) och AS. 7  

 

                                                
7 Detta skiljer sig från Skolverkets beräkningar av ämnesgenomsnitt för 1-5- och A-F-systemen. Där exkluderas 
elever som har streck (–) och AS. För perioden 1998-2012 beräknar Skolverket inget motsvarande, sannolikt för att 
betygsrapporteringen då inte skiljer mellan elever som ej fått godkänt betyg (trots att de varit i skolan), elever med 
hög frånvaro, och elever som haft AS. För att kunna ställa betygssystemen i relation till varandra måste elever med 
streck (–) respektive AS inkluderas i beräkningen av ämnesgenomsnitt även för 1-5- och A-F-systemen. Eftersom A-
F-systemet ger 0 poäng för betyget F och streck (–), är det rimligt att tilldela alla elever i EUM under G-MVG-
perioden 0p i beräkningarna. Eftersom elever med AS ingår i EUM ges dessa (fåtal elever) värdet 0 även under 1-5 
och A-F. Till följd av detta hamnar ämnesgenomsnitten något lägre än de Skolverkets presentera för 1-5 och A-F. 
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För årskurs 6 (2013-17) används samma figurtyper. Åskådliggörandet av fördelningen på 
betygsstegen får en referenspunkt genom att utfallet för åk 9 presenteras bredvid. Genomsnittliga 
betygsvärden för åk 6 presenteras samlat för olika ämnesområden. Även här fungerar värdena 
för åk 9 som ytterligare referenspunkt. För att bättre synliggöra skillnader innefattar y-axeln här 
inte hela skalan av teoretiska min- och maxvärden, utan endast spannet 6,0 till 18,0.  
 
I de redovisande kapitlen (3 och 5) grupperas ämnen och ämnesområden enligt följande: 

• Kärnämnen8: engelska, matematik, svenska eller SVA 
• Språktillval (B-språk)/moderna språk inom ramen för språkval (ej åk 6) 
• Naturorienterande ämnen (NO): biologi, fysik, kemi, teknik, blockbetyg NO 
• Samhällsorienterande ämnen (SO): geografi, historia, religion, samhällskunskap, 

blockbetyg SO 
• Estetiska och praktiska ämnen: bild, musik, idrott/idrott och hälsa, hemkunskap/hem- 

och konsumentkunskap, slöjd  
Förändringar som sker när det gäller ämnesbenämningar m.m. kommenteras i respektive avsnitt.  
 
De textkommentarer som görs i relation till figurerna, om fördelningar och betygsgenomsnitt, 
har samma upplägg för alla ämnen och liknande formuleringar används ofta. Även om detta blir 
tämligen enahanda rent stilistiskt, underlättar det förhoppningsvis för läsaren att följa med i 
redogörelserna. Alla siffror (andelar, genomsnitt) som ligger till grund för figurer och 
kommentarer återfinns också i bilaga 2-5. 
 
1.3.5 Översikt över redovisningarna 

Tabell 2 summerar vad som ingår i sammanställningarna. Utfallet för åk 9 presenteras ämnesvis, 
med de tre tidsperioderna bredvid varandra. För åk 6 åskådliggörs utfallet på betygssteg 
ämnesvis, medan genomsnitten visas per ämnesområde (åk 9 utgör referenspunkt i båda fallen).  
 
Tabell 2: Figurtyper, redovisningskategorier och beräkningsvärden i sammanställningarna 

Period Fördelning på betygsstegen (andelar) 
Figurtyp a 

Betygsgenomsnitt/ genomsnittligt betygsvärde 
Figurtyp b 

1990-1997 
Relativt 1-5 

- Anpassad studiegång (AS) 
- Streck (–) 
- Betyg 1 
- Betyg 2 
- Betyg 3 
- Betyg 4 
- Betyg 5 

Genomsnittsbetyg per ämne, baserat på 
betygsstegens numeriska värde, samt värdet 0 
för elever med streck (–) och anpassad 
studiegång.  
Teoretisk variationsvidd: 0,0-5,0 

1998-2012 
Målrelaterat   G-MVG 

- EUM (ej nått målen) 
- Betyg G 
- Betyg VG 
- Betyg MVG 

Genomsnittligt betygsvärde per ämne, baserat 
på betygsstegens värden, samt värdet 0 för 
elever som ej nått målen.  
Teoretisk variationsvidd: 0,0-20,0 

2013-2017 
Målrelaterat   A-F 

- Anpassad studiegång (AS) 
- Streck (–) 
- Betyg F (ej godkänt) 
- Betyg E 
- Betyg D 
- Betyg C 
- Betyg B 
- Betyg A 

Genomsnittligt betygsvärde per ämnet, baserat 
på betygsstegens värden, inklusive 0 för 
betyget F, samt värdet 0 för elever med streck, 
(–) respektive anpassad studiegång. 
Teoretisk variationsvidd: 0,0-20,0 

                                                
8 Formellt används inte benämningen kärnämnen, däremot informellt. Eftersom uttrycket är välbekant och 
signalerar ämnenas centrala ställning för behörighet till gymnasieskolan används det i rapporten som samlande term 
för ämnena engelska, matematik och svenska/SVA.  
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2 Betygsreformer utifrån skilda problembilder  
De betygssystem som står i fokus för undersökningen infördes alla i samband med tämligen 
omfattande reformeringar av den grundläggande utbildningen. Här summeras kortfattat de 
politiska argumentationslinjerna bakom de tre betygsreformerna.9  Som utgångspunkt används 
Carol Lee Bacchis teoretiska förståelse för policyförändringar, benämnd ”What’s the problem 
represented to be?” (Bacchi, 2009). Centralt för denna är problemrepresentationer, som handlar 
om hur politiska problem uppfattas och presenteras. Med en sådan utgångspunkt betraktas 
politiska beslut i hög grad som gestaltningar av problem, snarare än som reaktioner på politiska 
problem. I fokus för analysen står därför frågor som: Hur framställs problemet? Hur har 
problembilden uppkommit? Vilka antaganden underbygger framställningen? Vad 
problematiseras inte? Vilka effekter får problemrepresentationen för dem som berörs?  
 
I den översiktliga analysen nedan fokuseras vilka huvudsakliga problemrepresentationer som 
ligger till grund för reformerna, samt vilken typ av uppmärksamhet de svagaste eleverna ägnas i 
samband med skiften. Eftersom de målrelaterade systemen innebär ett (åter)införande av en 
skarp gräns för godkänt har systemförändringarna särskild betydelse för dessa elever. Kapitlet 
inleds med tre avsnitt som redogör för argumentationslinjerna och de politiska 
beslutsprocesserna bakom de tre betygsreformerna. I avsnitt 2.4 återfinns sedan mer analytiska 
kommentarer med utgångspunkt i Bacchis teori.   
 

2.1 Rangordnande relativt betygssystem som rättvist urvalsinstrument 

Det relativa betygssystemet kommer stegvis in i det svenska skolväsendet. Det tar över två 
decennier innan det införs på bred front. I slutet av 1930- och början av 1940-talet hamnar 
frågan på dagordningen i samband med två expertutredningar som leds av Frits Wigforss10 (SOU 
1938:29; SOU 1942:11). I fokus för dessa står tillträdet till högre utbildningsnivåer efter 
folkskolan. Huvudidén är att ersätta inträdesprov, till vilka vissa elever har ekonomiska 
möjligheter att förbereda sig, med antagning baserad på folkskolebetyg. Genom insamling och 
analys av omfattande empiriska underlag visar utredningarna att inträdesproven har brister när 
det gäller att sålla ut de mest studiebegåvade eleverna. Om folkskolebetyg, satta i relation till 
elevernas prestationer som helhet i flera skolämnen, kunde utgöra urvalsredskap istället för 
resultatet på ett enskilt inträdesprov, vore det att föredra av både rättvise- och resursskäl. 
Utredningarnas empiriska analyser visar dock att folkskolebetygen är långt ifrån likvärdiga och 
därför behöver reformeras om de ska kunna fungera som grund för rättvisa urval. Genom att 
använda standardiserade prov som stöd för betygssättningen i vissa ämnen och inrikta 
betygssystemet på rangordning skulle (större) jämförbarhet kunna åstadkommas. Basen för idén 
är ett antagande om att skolprestationer i en stor ”ogallrad” elevgrupp tenderar att falla ut 
normalfördelat. Ett antal betygsstödjande standardiserade prov tas också fram och testas med 
lovande resultat.  
 
Angående betygsskalan utgår utredningarna initialt ifrån den då rådande bokstavsskalan med 
sju steg, ett system som ofta benämns absolut.11 Här innebar de två lägsta betygen (BC och C) 

                                                
9 Mer utvecklade analyser publiceras i andra former, framför allt i vetenskapliga artiklar. 
10 Frits Wigforss var seminarielektor i Kalmar och yngre bror till den ledande socialdemokraten Ernst Wigforss 
11 Grunden för detta är att skalan sägs relatera till ett slags absolut kunskapsinnehåll, manifesterat i läroböcker, 
detaljerade föreskrifter och lärarnas praktiska gärning (Nordgren, 2008). Vissa talar om att en form av konsensus 
rådde i lärarkåren (Tholin 2006, s. 65). Wigforss utredningar visar dock tydligt att stora olikheter rådde i 
tillämpningen.  
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underkänt. I den andra utredningen (som fokuserar standardiserade prov) föreslås dock att 
benämningarna justeras, eller att betygsskalan ersätts med en numerisk skala från 1 till 7. Den 
ska i praktiken dock nästan vara femgradig, eftersom väldigt få (1+1 procent av eleverna) ska 
tilldelas ytterlighetsbetygen. Centralt i förslaget är normal- eller medelprestationen (Ba eller 4), 
som ska vara det vanligaste betyget. I utredningarna betonas att kravnivån generellt ”måste 
sättas i rimlig relation till vad ’medelgoda’ barn under rådande undervisningsförhållanden kunna 
prestera” (SOU 1942:11, s. 57) och att gränsen för underkännande ”ej bör gå så tätt intill 
normalprestationen” (SOU 1938:29, s. 127f.). 
 
Tabell 3: Den absoluta betygsskalan och Wigforss-utredningarnas förslag 

Gällande absolut betygsskala Föreslagen relativ skala 
Betygsvärde Omdöme Andel  Omdöme  Ev.  nytt betygsvärde 

A Berömlig 1 % , Utmärkt  7 
a Med utmärkt beröm godkänd 6 %, Särdeles god  6 

AB Med beröm godkänd 24 %, Mycket god  5 
Ba Icke utan beröm godkänd/Med nöje godkänd 38 %, Medelgod  4 
B Godkänd 24 %, Någorlunda god  3 

BC Icke fullt godkänd 6 %, Svag 2 
C Otillräcklig/Icke godkänd/Underkänd 1 %, Mycket svag 1 

Källa: SOU 1938:29, s. 128; 1942:11, s. 57 

 
Den rådande bokstavsskalan behålls dock när relativ rangordnande betygssättning stegvis införs 
i folkskolan från 1949 och framåt (Wedman, 1983, s. 12). Bokstavsskalan blir också kvar i 
läroverken, här dock med samma ”absoluta” innebörd som tidigare (Andersson, 1991s. 12ff.).12  
 
Redan i slutet av 1930-talet tas alltså principerna för ett relativt betygssystem fram och systemet 
införs efter hand också i folkskolan. I de Wigforssledda utredningarna används dock aldrig 
beteckningen relativa betyg, den termen introduceras av 1957 års skolberedning som banar väg 
för grundskolans införande (Andersson, 1991, s. 37). Vägen mot en enhetlig grundskola är, som 
skildrats av flera, dock långsam och beroende av rad kompromisser (se t.ex. Marklund, 1980, 
1982, 1983, 1985; Richardson, 2010). Betygsfrågan finns med under hela förberedelseperioden, 
men utgör ingen större knäckfråga. Flera utredningar lutar sig emot den grund som är lagd av 
Wigforss och några följande utredningar. Att betygen blir likvärdiga och kan fungera för som 
grund för rättvisa urval, samt att kraven i en grundskola för alla barn inte får sättas för högt, 
betonas återkommande: Betygssystemet måste ”möjliggöra rättvisande avgångsbetyg” (SOU 
1948:27, s. 111), samtidigt som ”ängslan för underbetyg” knappt ska ”spela någon roll i 
skollivet” (SOU 1945:45, s. 27f.). 
 
I den omfattande 1957 års skolberedning berörs betygsfrågan på ett liknade sätt: Likvärdig 
betygssättning fokuseras och ett system med en skarp distinktion mellan godkänt och underkänt 
ses som både ”olämpligt och svårt att upprätthålla” i en obligatorisk skola för alla (SOU 
1961:30, s. 582). Vidare betonas att styrkor i vissa ämnen ska kunna kompensera för vissa 
svagheter i andra, genom att det samlade betygs(medel)värdet ställs i fokus vid urval till högre 
utbildningsnivå. Standardprov i några ämnen ska används för normeringen av betygen, som 
alltså ska ha ”karaktären av relativa och inte av absoluta mått” (SOU 161:30, s. 589). För att 

                                                
12 På 1950-talet införs siffervärden för bokstavsbetygen (0-6) i läroverken. Dessa är emellertid inte relativa. Det sker 
även en precisare gradering av gränsen för godkänt som innebär att B- ger värde 1,5, ”vanligt” B värde 2 och B+ 
värde 2,5. De underkända betygen ger 1 för BC och 0 för C (Andersson 1991, s. 15f.) 
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frigöra den nya grundskolan från den skarpa gräns för godkänt som den tidigare bokstavsskalan 
innefattat, föreslås en övergång till en numerisk niogradig betygsskala.13  
 
Den betygsskala som sedermera införs i grundskolan går dock i andra riktningen, och blir istället 
femgradig.14 Fördelningen mellan betygsstegen blir också densamma som föreslogs redan 1938, 
med skillnaden att ytterlighetsbetygen slås samman. Betygen 1 och 5 ska alltså vardera tilldelas 
7 procent av eleverna i en årskull, 24 procent ska få betygen 2 och lika många betyget 4, medan 
medelbetyget 3 ska ges till 38 procent av eleverna. De fasta procentsatserna tas dock bort i 
grundskolan i och med Lgr 80, och ersätts med riktlinjer som definierar 3 som medelbetyg, och 
vidare klargör att betygen 2 och 4 i regel ges till fler elever än betygen 1 och 5. Nu begränsas 
också betygssättningen till åk 8 och 9 (Andersson 1991, s. 39).15   
 
Det relativa betygssystemets införande är alltså inbäddat i utbyggnaden av den grundläggande 
utbildningen, som i sin tur växer fram inom ramen för en välfärdsstat av socialdemokratiskt snitt 
(Oftedal Telhaug, Mediås, & Aasen, 2006). Jämlikhets- och rättvisefrågor är centrala. Intresset 
ligger tidigt på att (goda) avgångsbetyg ska möjliggöra tillträde till högre utbildningssteg för alla. 
Det skulle öka chanserna för studiebegåvade barn från ekonomiskt svagare kontexter – där det 
saknas resurser att t.ex. lägga på förberedelsekurser för inträdesprov – att studera vidare. Mer 
likvärdig betygssättning tänks därmed kunna öka den samhälleliga jämlikheten. I samband med 
utbyggnaden av den obligatorisk skolan till en nioårig grundskola riktas också intresse mot vad 
som är rimligt att kräva av alla elever. Även här fungerar den relativa betygsskalan som en 
möjlighet att komma bort ifrån skiktning, genom att inget betygssteg längre ska beteckna 
underkända prestationer. Betygsstegen ska fortsättningsvis enbart rangordna eleverna. Goda 
prestationer på ett område ska också kunna kompensera för sämre på ett annat. Processen tar 
lång tid, och flera stora utredningar, empiriska underlag och nyanserade överväganden finns med 
som grund.  
 

2.2 Målmålrelaterat betygssystem som resultatmått 

Det relativa betygssystemet kritiseras ganska omgående efter införandet i grundskolan. En 
kritiklinje berör systemets relativa fokus; att betygen endast rangordnar eleverna i förhållande 
till varandra utan att ge information om deras kunskaper (Andersson 1991, s. 37).16 En annan 
handlar om att de relativa betygen – med riktlinjer för hur eleverna ska fördelas mellan 
betygsstegen – skapar konkurrens om de högre betygen och motverkar samarbete mellan elever 
(Selghed, 2004). I slutet av 1960-talet förs en livlig betygsdebatt, både om tekniska aspekter och 
om syftet med betyg (Marklund, 1983; Wedman, 1983) och på 1970-talet görs flera utredningar 
i betygsfrågan.17 Under flera decennier vrids och vänds alltså på betygsfrågan, utan att ett 
alternativt system – eller betygens avskaffande som vissa förespråkar – realiseras.  

                                                
13 Enligt förslaget ska 20 % av eleverna ges medelbetyget 5. Övrig fördelning är 17% vardera för betyg 4 och 6, 
12% betyg 3/7, 7% betyg 2/8 och 4% betyg 1/9.  
14 Det är inte regeringen som föreslår detta, utan sannolikt görs förändringen av Skolöverstyrelsen (SÖ), som ges 
uppdraget att omsätta och implementera många av de utbildningsbeslut som fattas av regering och riksdag vid 
denna tid (Marklund, 1989). SÖ var i sitt remissvar till det niogradiga regeringsförslaget kritisk till att antalet 
föreslagna skalsteg var för många (Andersson 1991, s. 16f.). 
15 Utbyggnaden av gymnasieskolan innebär efter hand att en relativ betygsskala införs även här (Andersson 1991, s. 
18ff.). Gymnasieskolans utveckling faller dock utanför denna studie.  
16 Att de Wigforssledda utredningarna i tydligt tar sin utgångspunkt just i kunskapsinnehåll, genom standardprov 
och anknytning till kursplaner, beaktas alltså inte (Andersson 1991, s. 37f.).  
17 En både omtalad och kritiserad utredning är Skolöverstyrelsens så kallade MUT-projekt (Målbestämning och 
Utvärdering i skolan). Det initieras 1972 med ambitionen att komma till rätta med det relativa betygssystemets 
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På 1990-talet överges dock det relativa betygssystemet till förmån för ett, som det då benämns, 
kunskapsrelaterat betygssystem. I slutet av 1980-talet och under 1990-talets första hälft sker 
omfattande förändringar i den politiska styrningen av skolan; decentralisering, valfrihet, 
marknadisering, mål- och resultatstyrning införs (Jarl & Rönnberg, 2015). Dessa genomgripande 
förändringar omgärdar den betygsreform som också genomförs (Andersson 1991, s. 62). 
Beslutsprocessen har dock en annan karaktär än den långsamma och eftertänksamma 
övergången till ett relativt betygssystem. 1990-talets beslutsunderlag framstår jämförelsevis som 
betydligt grundare. Tidspressen är påtaglig och politiska maktskiften leder dessutom till att 
förändringar sker på vägen. 
 
En socialdemokratisk (s) regering tillsätter 1989 en expertgrupp som ska utreda betygsfrågan 
med tonvikt på betygens pedagogiska betydelse, bl.a. mot bakgrund av att gymnasieskolans 
utbyggnad inneburit att betygens betydelse för urval minskat. I direktiven betonas också att 
betyg bör kunna ge information om kunskaper (Ds 1990:60).18 Expertgruppens rapport får 
sedan stor betydelse för en parlamentarisk utredning som tillsätts av s-regeringen hösten 1990 
(Selghed, 2004). Direktiven klargör att de relativa betygen ska avskaffas till förmån för ett 
målrelaterat system med en fastställd gräns för godkänt (Dir .1990:62). Att en borgerlig 
koalitionsregering kommer till makten efter valet 1991 förändrat inte denna huvudinriktning.19  
 
Den parlamentariskt tillsatta betygsutredningen anlitar strax efter valet några experter20 för att 
”i viss mån få ett empiriskt underlag” för sitt förslag. Detta benämns Läraruppdraget och 
presenteras i en separat rapport (SOU 1992: 59) som får mycket stor betydelse för utredningens 
förslag. Det empiriska materialet, som är framtaget under tidspress, är mycket begränsat och 
baseras på fem lärargrupper (engelska, fysik, historia, musik, naturbruk), vardera innefattandes 
några lärare från grundskolan respektive gymnasieskolan, samt representanter för högskolan. 
Grupperna träffas två dagar. Vid den första träffen diskuteras ämnesrelevanta kunskapsnivåer 
fram, och dessa prövas sedan i lärarnas klasser. Vid den andra utvärderas hur prövningen gått. 
Även om vissa nyanser och reservationer framkommer i Läraruppdragets rapport, är de 
huvudsakliga slutsatserna att lärarna är förhållandevis överens om olika kunskapsnivåer inom 
sina ämnen, att fungerande bedömningskriterier går att utarbeta utifrån dessa, och att det därför 
går att införa kunskapsrelaterade betyg (som är den term som författarna använder). Det 
framhålls dock att ytterligare utprövning behövs och att kriterier för olika ämnen måste 
utarbetas tillsammans med lärare. De huvudsakliga skälen för att förorda ett nytt betygssystem 

                                                
upplevda ”innehållslöshet” och skapa en grund för ett betygssystem baserat på kunskapsmål. Projektet läggs dock 
ned efter en tid, bland annat på grund av oenighet inom flera ämnesområden och till följd av en oro för att 
inskränka lärarnas frihet (se t.ex. Marklund 1983; Andersson, 1991, Wallin 2006). En parlamentarisk utredning 
föreslår några år senare att betygen avskaffas i grundskolan och att målrelaterade kursbetyg i tre (godkända) grader 
införs i gymnasieskolan. Detta realiseras emellertid inte (SOU 1977:9; Prop. 1978/79:180). En förändring i 
riktlinjerna för fördelningen mellan betygsstegen på grundskolan sker dock, som nämnts, i och med Lgr 80. 
18 Expertgruppen summerar en del tidigare utredningar, gör korta utblickar till andra länder och uppmärksammar 
viss forskning. Inga egna empiriska undersökningar görs, dock några jämförelser av betygsnivåer på olika 
gymnasieprogram. Gruppen kan inte enas om ett gemensamt förslag, men de flesta förordar målrelaterade betyg, 
både för gymnasieskolan och grundskolan (där vissa emellertid vill se ett kompetensbevis istället för betyg). I texten 
finns resonemang om att det är svårt att fastställa kriterier för olika kunskapsnivåer, men också tankar om att det 
borde gå att rimligt väl formulera en acceptabel grundnivå som alla elever kan klara (Ds 1990:60). Expertgruppens 
rapport uppmärksammas dock inte vidare här.  
19 Parallellt arbetar också en expertledd skolutredning, Läroplanskommittén (SOU 1992:94), som bland annat har i 
uppdrag att ta fram en ny läroplan för en mål- och resultatstyrd skola. Utredningarna ska samverka med varandra.  
20 Läraren och betygsdebattören Per Måhl och lärarutbildaren Bo Sundblad (adjunkt) håller i arbetet. I samband 
med rapportskrivandet tillkommer psykologen Birgita Allard. 
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är dels pedagogiska; elever som på förhand får veta vad som krävs av dem anses lära sig mer och 
bättre, dels resultat- och ansvarsinriktade; ett betygssystem av denna karaktär gör att skolor och 
lärare kan hållas ansvariga för elevernas kunskapsutveckling (SOU 1992:59).   
 
Den parlamentariska utredningens förslag vilar sedan tungt på Läraruppdraget (jfr. även Tholin, 
2006, s.80 ff.).21 Läraruppdraget sägs ha visat ”att det är möjligt att införa ett kunskapsrelaterat 
betygssystem” (kursiv i original, SOU 1992:86, s. 50). De huvudskäl som framförs i 
Läraruppdraget återkommer. Ett nytt betygssystem antas ha pedagogiska fördelar, i synnerhet 
för ”elever som hittills misslyckas”, eftersom de ”aldrig förstått vad som förväntades och krävdes 
av dem” (SOU 1992: 86, s. 66). Ett betygssystem med en klargjord gräns för godkänt kan också 
tydliggöra var ansvaret för skolresultaten ligger. Betyg under den godkända nivån ska nämligen 
betraktas som ”samhällets uppfordran till läraren/skolan/kommunen att på alla sätt arbeta för 
att de elever som ännu inte nått godkänd nivå, når dithän senast vårterminen i årskurs 9” (SOU 
1992:86, s. 67). Angående gränsen för godkänt betonas återkommande att den ”i princip ska 
kunna nås av alla elever ” (SOU 1992:86, s. 90). Tilltron till de potentiellt positiva effekterna av 
”tydliga och öppet redovisade kriterier för vad som krävs” och ett ”starkt betonat 
resultatansvar” framstår som stark (SOU 1992:86, s. 93). 
 
När utredningen överlämnas finns ännu inga kursplaner klara (utredningen har haft vissa förslag 
från den parallellt arbetande Läroplanskommittén till sitt förfogande), och de tentativa exempel 
på formuleringar av betygskriterier som inkluderas är skissartade. Olikheterna mellan ämnena 
stora. Tanken är att dessa ska utvecklas och provas av lärare under en förhållandevis lång 
övergångsperiod, samt att fortbildningsinsatser ska göras. Tilltron till lärarnas professionalitet 
är stark (jfr. Mickwitz, 2015). När det gäller själva betygsskalan föreslås en sexgradig sådan: 
Utmärkt (U), Framstående (F), Mycket väl godkänd (MVG), Väl godkänd (VG), Godkänd (G), 
Ännu icke godkänd (ÄIG)/Icke godkänd (IG) (SOU 1992:86, s. 66).22  
 
Den borgerliga regering som tar emot utredningen lägger i maj 1993 fram en proposition i 
betygsfrågan. Den motiveras framförallt med att det nya styrsystemet behöver ett instrument för 
ansvarsutkrävande, uppföljning och utvärdering som ”kan avläsa graden av måluppfyllelse och 
bedöma utbildningens resultat” (Prop. 1992/93:220, s. 35). Högt ställda mål anses även här 
kunna fungera som pedagogiskt verktyg. Det är skolans ansvar att se till at varje elev lämnar 
grundskolan ”med en godkänd kunskaps- och kompetensnivå” (Prop. 1992/93:220, s. 85). Även 
om grunderna för förslaget därmed ligger i linje med utredningens, väljer regeringen dock att 
föreslå en annan betygsskala, genom en bokstavsskala A-F. F står för ”otillräckliga kunskaper” 
och betygskriterier ska finnas för betygsstegen A (utmärkt prestation), C (god prestation) och E 
(godkänd nivå), vilket utgör den miniminivå som ”i princip alla elever skall nå” vid grundskolans 
slut (Prop. 1992/93:220, s. 75). Förslaget godkänns av riksdagen strax före årsskiftet 1993/94. 
Socialdemokraterna ställer sig bakom grundtankarna med systemskiftet, men förordar en 
tregradig betygsskala, godkänd (G), väl godkänd (VG) och mycket väl godkänd (MVG), samt 
inget betyg för elever i grundskolan som inte når målen (1993/94 UBU:01).  
 
Efter valet 1994 tar (s) åter över regeringsmakten. S-regeringen river upp det tidigare beslutet till 
förmån för sitt tregradiga förslag på betygsskala. Grundargumenten för ett nytt betygssystem är 
emellertid desamma och särskilt betonas skolans resultatansvar (Prop. 1994/95:85). 
                                                
21 En mer omfattande och nyanserad tilläggsstudie baserad på intervjuer gjordes också efter Läraruppdraget 
(presenterad i en separat tryckt bilaga till SOU 1992:59). Den används dock inte alls av utredningen.  
22 Skalan föreslås också vara ”glidande”, på så sätt att de högsta betygen endast ska vara aktuella på gymnasiet.  
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Riksdagsmajoriteten ställer sig bakom förslaget dagarna före jul 1994. Den förväntan som 
tydligt uttryckts under hela processen, att så gott som alla elever kommer att klara nivån för 
godkänt, framträder tydligt också här, liksom tilltron till lärarnas professionalitet (1994/95: 
UBU06; Riksdagsprotokoll 1994/95: 45). Implementeringen sker snabbt, parallellt med att den 
nya läroplanen Lpo94 sjösätts. De första eleverna som går ut nian i den nya betygsskalan gör 
det våren 1998. 
 
Införandet av det första målrelaterade betygssystemet sker alltså i en tid då omfattande 
förändringar av styrningen av skolan sker. Det reformerade betygssystemet faller väl in i logiken 
för en mål- och resultatstyrd verksamhet (Andersson 1991, s. 62). Betygen ska klargöra vilka 
kunskaper eleverna har och fungera som ett resultatmått som understryker skolans ansvar för 
elevernas kunskapsutveckling. Mycket få elever förväntas dock få svårt att klara godkänt, och 
både kunskapsmål och bedömningskriterier framstår som tämligen oproblematiska att 
formulera. De pedagogiska fördelarna med att för elever synliggöra vad de förväntas lära sig 
framhålls som mycket stora och tilltron till lärarprofessionen är stark (Mickwitz, 2015). 
Processen går förhållandevis fort, och de empiriska underlag som alla förslag på betygsskalor i 
grunden vilar på, är mycket begränsade. Politiska maktskiften innebär därtill justeringar in i det 
sista. Den politiska enigheten om det önskvärda i att överge det relativa betygssystemet till 
förmån för ett målrelaterat system med en skarp gräns för godkänt, är samtidigt närmast total.  
 

2.3 Nytt målrelaterat betygssystem motmedel mot ”kunskapskris” 

Valet 2006 resulterar i en borgerlig koalitionsregering för första gången på 12 år. 
Konstellationen består också efter valet fyra år senare, med då i minoritet, till skillnad från 
föregående mandatperiod. Folkpartiet och Jan Björklund23 är drivande i skolfrågor. Under de 
två mandatperioderna fattas en rad beslut om utbildningsreformer som ska motverka de stora 
skolproblem som regeringen menar föreligger. Omdaning av betygssystemet utgör ett centralt 
förändringsområde.  
 
Vissa förändringsprocesser har emellertid påbörjats redan innan maktskiftet. I februari 2006 
tillsätter s-regeringen t.ex. en enmansutredning (med expertstöd) för att se över mål- och 
uppföljningssystemen i skolan, i syfte att förtydliga uppdraget och höja måluppfyllelsen (SOU 
2007:28). Det regeringsskifte som sker under utredningstiden förändrar i grunden inte 
uppdraget, men innebär att några nya experter knyts till utredningen.24 Att förändra 
betygssystemet ligger inte i utredningens uppdrag, som har läro- och kursplaner i fokus. Eftersom 
eventuella anpassningar av ”uppföljningssystemet” ingår, tangeras emellertid betygsfrågan. 
Bland annat betonas att mål- och resultatstyrning av skolan möjliggjorts av ett kriteriebaserat 
betygssystem som gjort att ”elevernas kunskapsbrister blivit synliga” och medfört att stora 
andelar elever inte blir behöriga till gymnasiet (SOU 2007:28, s. 12f.). Bättre stöd till lärarna för 
betygssättning och tydligare betygskriterier baserade på ”kunskapskrav” rekommenderas. 
Signalen om att betygssystemet bör förändras är alltså tydlig. Precis som tidigare betonas att 
huvudmän, skolor och lärare är ansvariga för att skapa förutsättningar för eleverna att nå målen. 
 
När det gäller reformering av själva betygssystemet får en arbetsgrupp inom 
utbildningsdepartementet i mars 2007 uppdraget ta fram ett beslutsunderlag. Uppgiften är att 
föreslå en ny betygsskala med fler steg, Av uppdragsbeskrivningen framgår att betygssystemet 

                                                
23 Björklund utses 2006 till skolminister. Hösten 2007 blir han partiledare och övertar då utbildningsministerposten. 
24 De för 1990-talsreformen centrala personerna Per Måhl och Bo Sundblad är två av dem.  
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fortsatt ”ska vara mål- och kunskapsrelaterat”, att gruppen ska pröva om ECTS-skalan25 ”kan 
inspirera den nya betygsskalan”, att fem godkända betygssteg ska användas, samt att betyg ska 
ges från åk 6 (Ds 2008:13, s. 9f.). Den senare frågan finns dock inte med när gruppen – efter att 
ha fått förlängd utredningstid – ett knappt år senare lämnar sitt förslag. Av rapporten framgår 
också att tidspressen varit stor, att samordning med andra utredningar och grupper behövts, 
samt att förslagen framöver kan behöva justeras med hänsyn till andra utbildningsreformer som 
är under utarbetande (Ds 2008:13, s. 11).  
 
Arbetsgruppen föreslår en sexgradig bokstavsbaserad betygsskala, A-F, där fem steg är godkända 
och ett (F) innebär ”icke godkända resultat”. Om underlag för att sätta betyg saknas till följd av 
omfattande frånvaro sätts inget betyg utan ett ”horisontellt streck”. Nationella kriterier ska 
finnas för det lägsta godkända betyget E, det mellersta C och det högsta A. Principer för 
sammanvägning anges också.26 Betygsvärdet för E sätts till 10 och ökar sedan med 2,5 för varje 
betygssteg så att A ger 20. Det innebär samma lägsta och högsta värden som i G-MVG-skalan. 
Tydligt är också att lägsta godtagbara nivå för betyg E ska vara densamma som för betyget G i 
föregående system (Ds. 2008:13, s. 45f.). Streck ska inte vara något betyg, utan användas när 
det till följd av frånvaro inte är möjligt att sätta betyg alls, vilket i grundskolan sällan borde vara 
aktuellt. Normalt bör det, står i underlaget, vara möjligt att bedöma elevernas måluppfyllelse 
och sätta ”något av betygen A-F” (Ds. 2008:13, s. 53). Just att få ett betyg, även om det är F, 
framställs som särskilt viktigt, eftersom det ”för elever som anstränger sig för att nå målen är 
viktigt att få bekräftelse på detta” (Ds 2008:13, s. 62). Tyngdpunkten i argumentationen ligger 
på att motivera införandet av fler betygssteg. Det sägs både kunna förtydliga 
kunskapsprogressionen och ”öka elevernas motivation att anstränga sig mer för att uppnå bättre 
resultat”. Detta eftersom nästa betygssteg finns inom närmare räckhåll (Ds. 2008:13, s. 53). Att 
kunna särskilja elever som får streck (–) respektive betyget F, sägs vara bra för möjligheterna att 
sätta in stödinsatser, göra åtgärdsprogram och formulera goda individuella utvecklingsplaner. 
Sådant bör, i normalfallet ”leda till att betyget blir F eller högre” (Ds 2008:13, s. 64).  
 
Regeringen lägger fram en proposition utifrån förslaget, och betonar att ”betyg är ett viktigt 
underlag för utvärdering av skolans arbete”, att betyg är ett instrument för att ge elever ”stöd i 
tid” och att fler betygssteg kan motivera till ansträngning. Åtskillnaden mellan streck (–) och det 
underkända betyget F, sägs sätta ”ytterligare fokus på skolans kunskapsuppdrag”. Betyget F 
visar också att elever har ”försökt uppnå målen”. Även här betonas att betyget E, ”lägsta 
godtagbara kunskapskrav”, ska vara på samma nivå ”som i nuvarande system betecknar 
godkända resultat”. Skolverket ges i uppdrag att formulera kriterier för betygen A, C och E 
(Prop. 2008/09:6). Riksdagen fattar beslut i enlighet med regeringens förslag i februari 2009 
(Riksdagsprotokoll 2008/09:63).27  
 
När det gäller betyg från åk 6 bereds frågan i en ny arbetsgrupp på utbildningsdepartementet 
(nov. 2009-aprli 2010). Betyg i åk 6 lanseras som ett inslag i en mer systematisk uppföljning av 

                                                
25 European Credit Transfer System, ECT, är ett betygssystem som används i högre utbildning för att 
översätta/jämföra betyg i mellan länder. Den består av betygen A-F, där E är det lägsta godkända betyget, och där 
skalan sedan vanligen används enligt en relativ fördelning mellan betygsstegen (dock ej vid svenska lärosäten).  
26 De förslagna principerna införs och gäller i grunden alltjämt: För betygen A/C/E krävs att samtliga kriterier för 
betygsnivån är uppfyllda, medan betygen B (D) kräver att alla kriterier för betyget C (E) är uppfyllda, och därtill 
med övervägande delen av kriterierna för betyget A (C).  
27 Att det beslut som fattas i hög grad liknar den borgerliga regeringens förslag som fick riksdagens stöd 1994, men 
som sedan revs upp och ersattes med G-MVG-skalan, nämns ingenstans i beslutsunderlagen. I riksdagsdebatten 
uppmärksammas detta dock i förbigående i ett inlägg (av moderaten Mats Gerdau).  
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elevernas kunskapsutveckling och tänks medföra bättre stödåtgärder från skolans sida för elever 
som brister i sina kunskaper. Tidigare betyg ska bidra till att ”skapa förutsättningar för att fler 
elever ska nå en högre måluppfyllelse” (Ds 2010:15, s. 7). En bild av problem i den svenska 
grundskolan – i form av stora andelar elever som inte får fullständiga slutbetyg och saknar 
behörighet till gymnasieskolan, och försämrade resultat i internationella studier – ramar in 
förslaget. Samma betygsskala som är under utarbetande för åk 9, föreslås även för åk 6. 
Skolverket sägs redan ha inlett arbetet med att utforma kunskapskrav för betygen A, C och E i 
åk 6 i det påbörjade arbetet med nya kursplaner (Ds 2010:15, s. 51). Strax före valet 2010 lägger 
regeringen fram en proposition i linje detta förslag (Prop. 2009/10: 219). När propositionen 
behandlas i riksdagen har det varit val. Regeringen sitter kvar, men nu i minoritet. 
Regeringsförslaget får riksdagens stöd, dock med tillägget att lärarna måste ges en tydlig 
handledning för betygsstegen B och D, samt att en utvärdering ska ske efter två år. 
Återkommande argument i både proposition och riksdagsdebatt är att tidig uppföljning ställer 
ökade krav på skolan att stödja och motivera eleverna, och att tidigare betyg därmed kan bidra 
till att kunskapsutvecklingen vänder (2010/11: UbU3; Riksdagsprotokoll 2010/11: 38).  
 
Den politiska processen runt dessa betygsreformer är mycket skyndsam. Beredningen sker helt 
inom utbildningsdepartementet och under stark tidspress. Nivån för godkänt ägnas ingen annan 
uppmärksamhet än att den ska ligga fast. Fokus ligger istället på argumentet att fler betygssteg 
kan motivera ansträngning, vilket i sin tur ska stärka kunskaperna generellt. En annan central 
förändring är införandet av ett betygssteg som innebär underkänt, F, införs i grundskolan. Detta 
betyg framställs i hög grad som ett betyg bland andra, och dessutom som något som kan bekräfta 
att elever i alla fall ansträngt sig. Det tänks också kunna ge ytterligare signaler till skolan om att 
stödinsatser behövs. Streck (–) ska ges till elever som inte kan betygsättas till följd av hög 
frånvaro, men dessa elever förväntas vara mycket få.  
 
Övergången till ett nytt målrelaterat betygssystem är en av flera reformer som syftar till att 
komma till rätta med de problem som tillskrivs den svenska skolan, i synnerhet när det gäller 
(bristande) kunskaper. Flera reformer genomförs parallellt. Utvecklingen har karaktäriserats 
som att staten (åter)tagit ett starkare grepp om skolan genom ökad kontroll och styrning 
(Hudson, 2007; Jarl & Rönnberg, 2015). Den allt starkare betoningen av resultat i form av 
godkända betyg, bedöms samtidigt ha bidragit till en försvagad tilltro till lärarnas 
professionalitet (Mickwitz, 2015). 2000-talets reformer inom det svenska skolväsendet har, 
vidare, beskrivits som att målstyrningen tagits ett steg längre (Imsen, Blossing, & Moos, 2017).  
 

2.4 Problembilderna i sammanfattning 

Denna skildring av betygsreformerna ger vid handen att de ramas in på tämligen olikartade sätt. 
Det är högst skilda skolpolitiska förståelser och politiska ambitioner som står i förgrunden, och 
betygsreformerna utgör svar på tre mycket olika problembilder.28 
 
1-5-systemet tänks framförallt kunna vara ett medel för att angripa samhällelig ojämlikhet i form 
av tillträdesskillnader till högre utbildning. Rättvist rangordnande betyg anses kunna ge alla 
studiebegåvade barn samma chans till vidare utbildning.  
 

                                                
28 Mer utvecklade analyser presenteras i andra publikationer inom ramen för forskningsprojektet.  
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G-MVG-systemet utgör framförallt en lösning på behovet av ett resultatmått. I det 
decentraliserade, marknadiserade och målstyrda skolsystem som införs på 1990-talet behövs ett 
mått på att alla elever – trots att de går i skolor som är olika varandra – ändå får med sig samma 
och tillräckliga grundläggande kunskaper. Systemet antas också ha pedagogiska fördelar och gör 
det äntligen möjligt att överge de sedan länge hårt kritiserade relativa betygen.  
 
A-F-systemet framstår som ett verktyg tänkt att motverka skolproblem, inte minst den 
kunskapskris som sjunkande resultat i internationella kunskapsmätningar indikerar. Ett annat 
tecken på detta problem är att stora andelar elever slutar grundskolan med ofullständiga 
slutbetyg, vilket gör att de saknar behörighet till gymnasieskolan. En betygsskala med fler grader, 
ett uttalat underkänt betygssteg och tidigare användning, anses bättre kunna synliggöra problem, 
vilket ska förbättra skolans stöd och ansvarstagande. Skiftet tänks också kunna motivera elever 
att anstränga sig mer.  
 
Sätten att motivera och presentera de olika reformerna skiljer sig åt. Olikheterna syns inte minst 
i relation till de elever som presterar sämst. I samband med 1-5 systemets införande understryks 
att ingen bör misslyckas i en obligatorisk skola. Med stor medvetet införs därför en numerisk 
betygsskala som enbart ska rangordna och som har ett annat antal skalsteg än det system med 
en skarp gräns för godkänt som överges. Genom att betygsmedelvärde ska utgöra 
konkurrensredskap vid urval, kan sämre prestationer också kompenseras av starkare. Att vissa 
elever alltid kommer att falla ut som relativt sett sämst, och att åtminstone det lägsta betyget 
alltjämt kom att uppfattas som otillräckligt (se t.ex. SOU 1992:59, SOU 1992: 86) 
problematiseras emellertid inte.  
 
När G-MVG-systemet införs är en återkommande förväntan att så gott som alla elever kommer 
att klara grundskolan med godkända betyg i alla ämnen. Det gör att frågan om elever som kan 
tänkas presentera under ribban inte blir aktuell. Förväntningen visar sig dock omgående komma 
på skam, en tämligen stor andel elever når inte godkänt betyg i ett eller flera ämnen redan första 
åren (Skolverket, 2001). Eftersom minst G krävs i engelska, matematik och svenska/SVA för att 
få gymnasiebehörighet, stängs därmed dörren till ordinarie gymnasieutbildning för en ganska 
stor andel elever. Denna oförutsedda konsekvens kan bl.a. hänföras till en mycket stark tilltro 
till den begränsade empiriska prövning som genomförts och en generell optimism kring det nya 
systemets pedagogiska potential. Något annat som inte alls uppmärksammas är utmaningarna 
med att fastställa och formulera rimliga och tolkningsbara gränser för godkänt (och högre betyg) 
i olika ämnen.    
 
Beslutsunderlagen till A-F-systemet fokuserar på differentieringen mellan att inte närvara, som 
ska ge streck (–), och det ej godkända betyget F, som ska visa att elever åtminstone försökt. Det 
förväntade fåtalet rör här primärt elever som får streck (–), medan det underkända betyget F mer 
eller mindre framstår som ett betyg bland andra. Förhoppningen är dock att förstärkt 
uppföljning ska medföra förbättrade stödåtgärder som gör att fler når godkända betyg. Inte 
heller här problematiseras gränsen för godkänt. Att den ska ligga fast understryks istället. 
Potentiella utmaningar med att fastslå en helt ny godkänd nivå för åk 6 uppmärksammas inte 
alls. Fortsatt är det också så att ej godkända betyg – nu i fler ämnen än tidigare – innebär 
avsaknad av gymnasiebehörighet och att dörren till ordinarie gymnasieutbildning stängs. 
 
Tabell 4 ger en översikt över de problem som de olika betygsreformerna är tänkta att lösa och 
vilken betydelse detta har för de svagast presterande eleverna.  
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Tabell 4: Problembilder i sammanfattning   

Reform 
Problemrepresentation Betydelse för de svagast presterande eleverna 

Vad är problemet?  Lösning Argumentation  Konsekvenser  Ej problematiserat 

Relativt 
(1-5) 
 

ANGRIPA 
OJÄMLIKHET  
Ojämlik tillgång till 
utbildning är 
orättfärdigt 
 

Betygssystem 
som rangordnar 
likvärdigt och 
rättvist 

Ingen bör 
misslyckas i en 
obligatorisk 
skola; lägsta 
betyget ett 
relativt mått 

Betygsmedelvärde i 
fokus vid antagning 
(kompensation 
svaga/starkare 
prestationer möjlig) 

En viss andel elever 
faller alltid ut som 
relativt ”sämst”.  
Lägsta betyget 
delvis fortfarande 
betraktat som 
otillräckligt. 

Mål-
relaterat 
(G-MVG) 
 

INRÄTTA 
RESULTATMÅTT  
Mått på resultat krävs 
för målstyrning och 
ansvarsutkrävande  
 

Betygssystem 
som mäter 
kunskaper och är 
pedagogiskt 
gynnsamt 

I princip alla 
elever förväntas 
klara minimi-
nivån för 
godkänt i alla 
ämnen 

Inget betyg om 
prestation under G 
– kan stänga 
dörren till ordinarie 
gymnasieutbildning 

Nivåer och 
gränslinjer, särskilt 
godkänt, är inte 
”givna”, kan vara 
svåra att definiera/ 
formulera entydigt 

Mål-
relaterat 
(A-F) 
 

MOTVERKA 
KUNSKAPSKRIS  
Stärkt ansvarstagande 
och resultathöjande 
åtgärder behövs 

Betyg som 
tidigare och mer 
nyanserat mäter 
kunskaper, vilket 
bättre synliggör 
skolan ansvar och 
motiverar elever 

Ansträngning 
ska åtminstone 
ge ett (icke-
godkänt) betyg 

Icke-godkända 
betyg kan stänga 
dörren till ordinarie 
gymnasieutbildning 

Godkäntgränsen 
ska ligga fast. 
Nivåer och gräns-
linjer kan vara 
svåra att definiera/ 
formulera entydigt  

 
Mot bakgrund av denna översiktliga skildring och analys av den politiska processen kring 
betygsreformerna, övergår rapporten nu till att beskriva betygsutfallen under olika perioder. I 
det sista kapitlet återknyts i viss mån till analysen av problembilderna.  
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3 Fördelning på betygssteg och genomsnittsbetyg i åk 9 1990-2017 
För att förbereda läsaren inleds kapitlet med att några övergripande mönster summeras. Kapitlet 
är sedan organiserat utifrån ämnesgrupper, där fördelningen på betygssteg (figurtyp a), samt 
betygsgenomsnitt/genomsnittligt betygsvärde (figurtyp b), redovisas för varje ämne. De tre 
perioderna och de tre betygssystemen presenteras bredvid varandra (se avsnitt 1.3). Korta 
kommentarer av deskriptiv karaktär görs löpande och en kort och delvis jämförande summering 
finns för varje ämnesgrupp. I kapitel 4 görs sedan ytterligare ett antal jämförelser mellan ämnen 
och ämnesgrupper. Läsaren påminns om att elever med anpassad studiegång (AS) måste 
inkluderas i sammanställningarna för alla perioder, eftersom de inte kan exkluderas ur 
underlagen under G-MVG-systemet (se avsnitt 1.3, samt bilaga 1), samt att alla siffror som ligger 
till grund för figurerna återfinns i bilagor 
 

3.1 Huvudmönster  

Viktigt att understryka är att rapporten inte kan uttala sig om huruvida elevernas kunskaper, 
eller lärarnas principer för betygssättning, förändrats inom eller mellan betygssystem. 
Sammanställningarna visar enbart hur eleverna årligen fördelats på betygssteg och vilka 
betygsgenomsnitt som utfallen gett upphov till under undersökningsperioden. För de två senare 
systemen syns i flera ämnen förskjutningar över tid, som i andra studier kopplas till tilltagande 
olikheter i betygssättningen mellan skolor och ämnen, samt till betygsinflation, i betydelsen att 
högre betyg sätts utan att elevernas kunskaper på motsvarande sätt har eller kan antas ha ökat 
(Björklund, Fredriksson, Gustafsson, & Öckert, 2010; Gustafsson, Cliffordson, & Erickson, 
2014; Tyrefors Hinnerich & Vlachos, 2016; Vlachos, 2018). Denna rapport undersöker inte 
varför andelen höga betyg tilltar i vissa ämnen, utan beskriver endast om så är fallet.29  
 
Inom undersökningsperioden har tre betygssystem varit i bruk i grundskolan. Innan de mer 
detaljerade sammanställningarna för olika ämnen redovisas, klargörs några huvuddrag.      
 
Det relativa 1-5-systemet, 1990-1997: 

• Fördelningen av betygen under de sista åren som det relativa systemet var i bruk följer 
riktlinjerna för betygsättningen. Betyget 3 är det vanligaste betyget i alla ämnen (runt 40 
procent av eleverna fick i regel detta) och betygen 2 och 4 är vanligare än 1 och 5. Små 
skillnader finns mellan åren. 

• Vissa ämnesskillnader finns i hur eleverna fördelar sig på betygsstegen, dock inte särskilt 
stora. Ovanligaste betyget i alla ämnen är 1, med undantag för allmän kurs i engelska 
och matematik där ettor är vanligare eller lika vanliga som femmor. 

• Medelbetyget i de flesta ämnen ligger tämligen stabilt strax över 3. En liten uppgång kan 
noteras sista året. Vissa skillnader finns mellan ämnesområden.  

                                                
29 Stigande betygsnivåer i ett målrelaterat system skulle kunna bero på olika saker. Det kan vara ett tecken på att 
betygsnivån först hamnar för lågt i förhållande till elevernas kunskaper och efter hand justerats upp, vara ett uttryck 
för att elevernas kunskaper förbättras, eller spegla en betygsinflation där eleverna får högre betyg trots att de inte 
har bättre kunskaper än tidigare årgångar. En kombination av dessa faktorer är också tänkbar. Denna rapport 
undersöker inte frågan vidare. Sjunkande resultat i flera internationella studier indikerar dock att de samtidigt 
stigande betygsnivåerna i hög grad kan förstås i termer av betygsinflation. Analyser visar också att demografiska 
förändringar förklarar en del av de sjunkande resultaten, och i viss mån sjunkande behörighet till gymnasieskolan 
(från 2006). Andelen elever med utländsk bakgrund har ökat och den genomsnittliga invandringsåldern för barn har 
stigit. Allt fler elever har dessutom kommit till Sverige med ingen eller svag skolbakgrund i bagaget. Detta förklarar 
dock långt ifrån hela nedgången i de internationella kunskapsmätningarna (Skolverket, 2016a).  
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Det första målrelaterade betygssystemet, G-MVG, 1998-2012: 

• Första året med G-MVG-systemet (1998) är det en märkbar andel elever som inte når 
godkänt betyg. Med ett noterbart undantag är det 1998 ca 4-10 procent elever per ämne 
som ej uppnår målen (EUM). 

• Jämförs EUM med betygsutfallet året innan, är gruppen ungefär lika stor som andelen 
som fick ettor, plus ca 5-25 procent av tvåorna.  

• SVA avviker från detta övergripande mönster genom en påtagligt högre andel EUM (mer 
än var femte), vilket nästan motsvarar en lika stor andel som åren innan fick lägre betyg 
än 3.  

• Efter en viss ökning i många ämnen de fösta åren är andelen EUM stabil över tid. En 
tilltagande andel i de flesta ämnen får dock det högsta betygssteget. 

• Fördelningen på betygssteg skiljer sig en del mellan ämnen/ämnesgrupper, vilket också 
syns på det genomsnittliga betygsvärdet. En kontinuerlig ökning av betygsvärdet sker i 
vissa ämnen. 

 
 Det andra målrelaterade betygssystemet, A-F, 2012-2017: 

• Införandet av en ny målrelaterad skala med stegen A-F innebär generellt att andelen 
elever som inte når godkänt betyg hamnar på ungefär samma nivå som under G-MVG-
systemets sista år (ca 4-12 procent) och också ligger kvar på denna nivå de första åren 
med ny skala.30 

• Även här sticker SVA ut, med en mycket stor andel elever som ej når godkänt (initialt 
nästan var tredje), och genom att andelen fortsätter att stiga. 

• Andelen elever som får de högsta betygen stiger kontinuerligt i flera ämnen.  
• Fortsatt tämligen stora skillnader finns mellan ämnena när det gäller hur eleverna 

fördelas på olika betygssteg. Det genomsnittliga betygsvärdet varierar likaså en del, både 
mellan och inom ämnen och ämnesgrupper.   

 

3.2 Kärnämnen  

Engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk ses ofta som skolans allra viktigaste 
ämnen. På 1990-talet infördes krav på godkända betyg i dessa kärnämnen för att få behörighet 
till ordinarie gymnasieprogram. 2010-talets reformer fortsätter att betona ämnenas särskilda vikt 
genom att kräva godkänt i dessa ämnen för behörighet till nationella program, och därutöver 
godkänt i ytterligare ett antal ämnen beroende på program.  
 
För de tre kärnämnena finns en del speciella omständigheter som behöver uppmärksammas 
innan utfallen presenteras. Under 1-5-systemet fanns på de flesta skolor alternativkurser i 
engelska och matematik, i form av allmän och särskild kurs. Den senare karaktäriserades av 
högre tempo och svårighetsgrad. Den relativa betygssättningen innebär att det inte går att sätta 
de uppdelade allmänna och särskilda kurserna i relation till de sammanhållna ämnen som 
engelska och matematik utgör från 1998. Det fanns emellertid också skolor som under 1-5-

                                                
30 Den flyktingvåg som kulminerade hösten 2015 innebar ett stort tillskott av elever i grundskolan. Det syns i 
statistiken 2016, bl.a. genom att andelen elever som inte når godkänd nivå ökar. Betonas bör självfallet att det inte 
är att vänta att elever som börjar högstadiet utan att kunna språket, kanske även utan skolgång de senaste åren, får 
svårt att nå godkända betyg. Skolverket (2017) pekar på att skolorna också gjorde olika när de läsåret 2015/2016 
redovisade betyg för ”elever med okänd bakgrund”. I vissa kommuner fick dessa elever betyget F, medan de i andra 
fick streck (–) eller AS. Året därpå är dessa skillnader enligt myndigheten inte lika märkbara.  År 2016 sticker i 
många ämnen ut som det år med högst andel elever som inte når godkänt betyg. 
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systemet avstod från att ha alternativkurser. Underlaget innehåller därför också betygsuppgifter 
för engelska och matematik som sammanhållna kurser 1990-97. Viktigt att betona är dock att 
det här rör sig om relativt sett få skolor och elever (se tabellkommentar i bilaga 2). Det mönster 
som uppträder när engelska respektive matematik som sammanhållna kurser 1990-97, ställs 
bredvid utfallet för engelska och matematik från 1998, liknar emellertid övriga skolämnen. Som 
redan uppmärksammats skiljer sig utfallet för SVA stort från alla andra ämnen. 
 
3.2.1 Engelska 

Jämförs betygsutfallet i ämnet engelska31 när G-MVG-systemet börjar gälla med fördelningen på 
1-5-skalan åren närmast före skiftet kan följande noteras: 
 

• Gränsen för godkänt: År 1998 är andelen elever som EUM (inkl. AS, avsaknad av betyg) 
5,6 procent. Den är ungefär lika stor som andelen elever som under 1-5-systemets sista 
år hade betyget 1, AS eller streck (–). Används år 2000 som referenspunkt, där andelen 
EUM stigit något, motsvarar den dessutom en drygt 5 procent eleverna som 1997 fick 
betyget 2. 

 
• Utfall på betygsstegen: Fördelningen är förhållandevis stabil under 1-5-systemets sista år 

(särskilt om det något avvikande år 1991 tänks bort). Mönstret för allmän respektive 
särskild engelska, som flest elever hade, är än stabilare. Trenden för G-MVG-perioden 
är att andelen EUM efter de första årens uppgång är tämligen stabil, medan andelen G 
minskar och en allt större andel får de högre betygen. 

 
Jämförs betygsutfallet när A-F-skalan börjar gälla med fördelningen på betygsstegen åren 
närmast före kan följande noteras: 
 

• Gränsen för godkänt: År 2013 är andelen elever som får betyget F, streck (–) eller har AS 
7,5 procent, vilket är något högre än andelen elever som EUM sista åren med G-MVG 
(7,1 procent). 

 

• Utfall på betygsstegen: Utvecklingen för den så här långt ganska korta perioden med A-
F-skalan, är varierande. Tendens till att allt större andelar elever får det högsta betyget 
A och det lägsta betyget F finns dock.32  

 
Jämförs fördelningen på de betygssteg som råder under olika perioder syns större förändringar 
över tid när de två målrelaterade skalorna tillämpats. När det gäller andelen elever som i dessa 
system inte når upp till godkänd nivå är den samtidigt tämligen stabil till och med 2015. Relativt 
sett svårast är det att få det högsta betyget i ämnet engelska under 1-5-systemet, medan störst 
andel elever får det högsta betyget under G-MVG-systemet. Noterbart är dock att andelen elever 
som får A i engelska de senaste åren inte är mycket lägre.   
 

                                                
31 Observera att det alltså var jämförelsevis få elever som läste engelska utan kursindelning under 1-5-sysetmet, 
vilket gör att denna jämförelse måste göras med särskilt stor försiktighet. Se tabellkommentar i bilaga 2.  
32 Ökningen i andelen F som syns 2016 kan, som nämnts i hög grad kopplas till den flyktingvåg som kulminerade 
hösten 2015. En ökning sker här också när det gäller AS och streck (–)  
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Figur 2a1: Fördelningen på betygsstegen i engelska vt åk 9, 1990-2017  

Kommentar: Till och med 1997 läste de flesta eleverna antingen allmän eller särskild kurs i engelska. För åren 1990-1997 innefattar figuren 
därför enbart den begränsade grupp elever som läste engelska som sammanhållen kurs. Se bilaga 2..     

 
Figur 2a2: Fördelningen på betygsstegen i allmän respektive särskild engelska vt åk 9, 1990-1997 

Ställs genomsnittsbetyget i ämnet engelska33 i fokus kan följande noteras: 
 

• 1-5: Genomsnittsbetyget för elever som har engelska utan kursindelning ligger strax över 
3,0, medan det för allmän engelska ligger strax under och för särskild engelska betydligt 
över 3. I engelska utan kursindelning och särskild engelska kan en liten uppgång noteras 
de sista åren med 1-5-skalan.  
 

• G-MVG: Det genomsnittliga betygsvärdet i hamnar på drygt 12,5 år 1998. Det stiger 
sedan under hela perioden, totalt med ca 1 poäng.  

 
• A-F: Det genomsnittliga betygsvärdet hamnar första året med skalan på ca 14. En viss 

ökning sker de första åren (och 2016 en nedgång).  
 
Om genomsnitten relateras till sina teoretiska max- och minvärden, ligger nivån i engelska högst 
för A-F-skalan, följt av särskild engelska i 1-5-systemet. Noterbart är också att startnivån när en 
ny skala införs, hamnar ungefär i paritet med avståendet från teoretiskt max/min som föregående 
system slutade på.  

                                                
33 Observera att det var jämförelsevis få elever som läste engelska utan kursindelning under 1-5-sysetmet, vilket gör 
att denna jämförelse måste göras med särskilt stor försiktighet.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

AS (–) 1 2 3 4 5

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ej nått  målen G VG MVG

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

AS (–) F E D C B A

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

AS (–) 1 2 3 4 5

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

AS (–) 1 2 3 4 5



 22 

Figur 2b: Betygsgenomsnitt/genomsnittligt betygsvärde i engelska vt åk 9, 1990-2017 

Kommentar: Till och med 1997 läste de flesta elever antingen allmän eller särskild kurs i engelska. För åren 1990-97 innefattar figuren båda 
dessa kurser, samt den begränsade grupp elever som läste engelska som sammanhållen kurs. Den relativa betygssättningen gör att det 
framförallt är den sammanhållna kursen som kan relateras till ämnet engelska från 1998. Denna grupp är dock jämförelsevis liten.     

 
3.2.2 Matematik 
Jämförs betygsutfallet i ämnet matematik34 när G-MVG-systemet börjar gälla med fördelningen 
på 1-5-skalan åren närmast före skiftet kan följande noteras: 
 

• Gränsen för godkänt: År 1998 är andelen elever som EUM (inkl. AS, avsaknad av betyg) 
6,2 procent. Det är något högre än andelen elever som under 1-5-systemets sista år hade 
betyg 1, AS eller streck (–). Används år 2000 som referenspunkt, där andelen EUM stigit 
något, motsvarar den dessutom drygt 10 procent av eleverna som 1997 fick betyget 2. 
 

• Utfall på betygsstegen: Fördelningen är förhållandevis stabil under 1-5-systemets sista år. 
Mönstret för allmän respektive särskild matematik, som flest elever hade, är än stabilare, 
(dock med vissa förskjutningar i allmän matematik sista åren). Trenden för G-MVG-
perioden är att andelen EUM efter de första årens uppgång är tämligen stabil fram till de 
sista åren då det åter finns en tendens till ökning. Andelen VG är stabil, medan andelen 
MVG långsamt ökar och G på motsvarande sätt minskar. 

 
Jämförs betygsutfallet när A-F-skalan börjar gälla med fördelningen på betygsstegen åren 
närmast före kan följande noteras: 
 

• Gränsen för godkänt: År 2013 är andelen elever som får betyget F, streck (–) eller har AS 
9,2 procent, vilket är något lägre än andelen elever som EUM sista åren med G-MVG. 
(9,6 procent) 

 
• Utfall på betygsstegen: Utvecklingen för den så här långt ganska korta perioden med A-

F-skalan uppvisar inga tydliga mönster. En viss nedgång i betygen A och B och uppgång 
för E och F syns dock de första åren.35  

                                                
34 Observera att det alltså var jämförelsevis få elever som läste matematik utan kursindelning under 1-5-sysetmet, 
vilket gör att denna jämförelse måste göras med särskilt stor försiktighet. Se tabellkommentar i bilaga 2.  
35 Ökningen i andelen F som syns 2016 kan, som nämnts i hög grad kopplas till den flyktingvåg som kulminerade 
hösten 2015. En ökning sker också när det gäller AS och streck (–) 
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Jämförs fördelningen mellan de betygssteg som råder under olika perioder syns sammantaget 
tendens till något större fluktuation när de två målrelaterade skalorna tillämpats. När det gäller 
andelen elever som i dessa system inte når upp till godkänd nivå är den samtidigt tämligen stabil 
fram till 2015. Relativt sett svårast är det att få det högsta betyget i ämnet matematik under 1-
5-systemet medan störst andel elever får högsta betyget under G-MVG-systemet. Skillnaderna är 
dock mindre än i engelska.  
 
Figur 3a1: Fördelningen på betygsstegen i matematik vt åk 9, 1990-2017  

Kommentar: Till och med 1997 läste de flesta elever antingen allmän eller särskild kurs i matematik. För åren 1990-1997 innefattar figuren 
därför enbart den begränsade grupp elever som läste matematik som sammanhållen kurs. Se bilaga 2.     

 
Figur 3a2: Fördelningen på betygsstegen i allmän respektive särskild matematik vt åk 9, 1990-1997   

Ställs genomsnittsbetyget i ämnet matematik36 i fokus kan följande noteras: 
 

• 1-5: Genomsnittsbetyget för elever som har matematik utan kursindelning ligger på strax 
över 3,0, medan det för allmän matematik ligger strax under och för särskild matematik 
betydligt över 3. 
 

• G-MVG: Det genomsnittliga betygsvärdet i hamnar på strax under 12 år 1998. Det ligger 
tämligen stilla på denna nivå under hela perioden.  

 
• A-F: Det genomsnittliga betygsvärdet hamnar första året på 12,4, varefter det sjunker.  

                                                
36 Observera att det var jämförelsevis få elever som läste matematik utan kursindelning under 1-5-sysetmet, vilket 
gör att denna jämförelse måste göras med särskilt stor försiktighet.  
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Om genomsnitten relateras till sina teoretiska max- och minvärden, ligger nivån i matematik 
högst för särskild matematik i 1-5-systemet, medan övriga utfall ligger på ungefär samma nivå 
(med undantag för 2013).  
 
Figur 3b: Betygsgenomsnitt/genomsnittligt betygsvärde i matematik vt åk 9, 1990-2017  

Kommentar: Till och med 1997 läste de flesta elever antingen allmän eller särskild kurs i matematik. För åren 1990-97 innefattar figuren 
båda dessa kurser, samt den begränsade grupp elever som läste matematik som sammanhållen kurs. Den relativa betygssättningen gör att 
det framförallt är den sammanhållna kursen som kan relateras till ämnet matematik från 1998. Denna grupp är dock jämförelsevis liten.     

 
3.2.3 Svenska 
Jämförs betygsutfallet i ämnet svenska när G-MVG-systemet börjar gälla med fördelningen på 
1-5-skalan åren närmast före skiftet kan följande noteras: 
 

• Gränsen för godkänt: År 1998 är andelen elever som EUM (inkl. AS, avsaknad av betyg) 
4,1 procent. Den är lika stor som andelen elever som under 1-5-systemets sista år hade 
betyget 1, AS eller streck (–), plus drygt 5 procent av eleverna som 1997 fick betyget 2. 
 

• Utfall på betygsstegen: Fördelningen är stabil under 1-5-systemets sista år, med en smärre 
ökning för det högsta betyget sista året. Trenden för G-MVG-perioden är att andelen 
EUM är tämligen stabil, medan andelen G minskar och relativt sett fler får de högre 
betygen. 

 
Jämförs betygsutfallet när A-F-skalan börjar gälla med fördelningen på betygsstegen åren 
närmast före kan följande noteras: 
 

• Gränsen för godkänt: År 2013 är andelen elever som får betyget F, streck (–) eller har AS 
4 procent, vilket är något högre än andelen EUM sista åren med G-MVG (3,7 procent). 

 
• Utfall på betygsstegen: Utvecklingen för den så här långt ganska korta perioden med A-

F-skalan visar att de högre betygen blir allt vanligare över tid.37  
 

                                                
37 Till skillnad från andra ämnen syns här ingen ökningen i andelen som inte når godkänt 2016 (efter flyktingvågen). 
Det beror på att nyanlända elever inte har svenska, utan SVA. 
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Jämförs fördelningen mellan de betygssteg som råder under olika perioder syns sammantaget 
större förändringar över tid när de två målrelaterade skalorna tillämpats. När det gäller andelen 
elever som i dessa system inte når upp till godkänd nivå är den samtidigt tämligen stabil under 
hela perioden. Relativt sett svårast är det att få det högsta betyget i ämnet svenska under 1-5-
systemet medan störst andel elever får högsta betyget under G-MVG-systemet. Noterbart är dock 
att andelen elever som får A i svenska 2017 är ungefär lika stor som andelen MVG under de 
första åren med målrelaterade betyg.  
 

Figur 4a: Fördelningen på betygsstegen i svenska vt åk 9, 1990-2017  

Ställs genomsnittsbetyget i ämnet svenska i fokus kan följande noteras: 

• 1-5: Genomsnittsbetyget ligger en bit över 3,0. En liten uppgång noteras de sista åren 
med 1-5-skalan.  

• G-MVG: Det genomsnittliga betygsvärdet hamnar på drygt 12,5 år 1998. Det stiger, med 
undantag för vissa år, under hela perioden, och totalt med ca 0,7 poäng.  

• A-F: Det genomsnittliga betygsvärdet hamnar första året med skalan på 13,5 och ökar 
sedan kontinuerligt, till ca 14 år 2017.  

 
Om genomsnitten relateras till sina teoretiska max- och minvärden, ligger nivån i svenska högst 
för A-F-skalan, följt av G-MVG. Noterbart är att startnivån när en ny skala införs, ligger ungefär 
i paritet med avståendet från teoretiskt max/min som föregående system slutade på.  
 
Figur 4b: Betygsgenomsnitt/genomsnittligt betygsvärde i svenska vt åk 9, 1990-2017  
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3.2.4 Svenska som andraspråk 

Jämförs betygsutfallet i ämnet SVA när G-MVG-systemet börjar gälla med fördelningen på 1-5-
skalan åren närmast före skiftet kan följande noteras: 
 

• Gränsen för godkänt: År 1998 är andelen elever som EUM (inkl. AS, avsaknad av betyg) 
21,1 procent. Den är lika stor som andelen elever som under 1-5-systemets sista år hade 
betyget 1, AS eller streck (–), plus drygt 70 procent av eleverna som då hade betyget 2. 
Används år 2000, då andelen EUM i SVA stigit, motsvarar andelen – utöver elever med 
betyg 1, streck (–) eller AS – dessutom nästan 9 av 10 elever som i 1-5-systemets slutskede 
hade betyget 2. 
 

• Utfall på betygsstegen: Under 1-5-systemets sista år, ökar kontinuerligt andelen lägre 
betyg (särskilt betyget 2) medan andelen högre betyg minskar. Trenden för G-MVG-
perioden är att andelen EUM ökar kontinuerligt, medan andelen G minskar, VG är 
tämligen stabil och MVG ökar något. 

 
Jämförs betygsutfallet när A-F-skalan börjar gälla med fördelningen på betygsstegen åren 
närmast före kan följande noteras: 
 

• Gränsen för godkänt: År 2013 är andelen elever som får betyget F, streck (–) eller har AS 
31,1 procent, vilket är högre än andelen elever som EUM sista åren med G-MVG (27,8 
procent). 
 

• Utfall på betygsstegen: Utvecklingen för den så här långt ganska korta perioden med A-
F-skalan visar att en allt större andel elever inte når godkänd nivå. Det stora tillskottet 
av nyanlända elever påverkar utvecklingen de senare åren, mest påtagligt 2016, där 
nästan hälften av eleverna som har SVA får betyget F, och det därutöver är ytterligare 2-
3 procent vardera som får streck (–) eller har AS. 

 
Jämförs fördelningen mellan de betygssteg som råder under olika perioder syns sammantaget 
under alla tre en ökning av elever som har de lägre betygen eller ej når målen. Relativt sett svårast 
är det att få det högsta betyget i ämnet SVA under A-F-systemet (då ca 1 procent av eleverna får 
A och 4-5 procent B).  
 
Figur 5a: Fördelningen på betygsstegen i SVA vt åk 9, 1990-2017  
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Ställs genomsnittsbetyget i ämnet SVA i fokus kan följande noteras: 
 

• 1-5:  Genomsnittsbetyget sjunker de sista åren med systemet kontinuerligt från en bit 
över 3,0 till just under 3.   

 
• G-MVG: Det genomsnittliga betygsvärdet i hamnar på ca 9,4 år 1998. Nivån varierar en 

del mellan åren, men en svag nedgång är den övervägande trenden.  
 

• A-F: Det genomsnittliga betygsvärdet hamnar första året med skalan på ca 8,5 och 
sjunker sedan stadigt de första åren, för att dippa rejält 2016 till strax över 6 En viss 
uppgång sker sedan 2017. 

 
Om genomsnitten relateras till sina teoretiska max- och minvärden, ligger nivån i SVA högst 
under 1-5-systemet, mycket lägre i G-MVG och ännu lägre i och med skiftet till A-F. Noterbart 
är att startnivån här dock ligger ungefär i paritet med det sista åren med G-MVG.  
 
Figur 5b: Betygsgenomsnitt/genomsnittligt betygsvärde i SVA vt åk 9, 1990-2017  

3.2.5 Summerande och jämförande kommentar kärnämnen 

Skiften av betygssystem och införandet av en skarp gräns för godkänt får skilda effekter i 
kärnämnena. SVA avviker påtagligt från de andra ämnena. Med undantag för SVA är det 1998 
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lägst är andelen i svenska. I engelska och svenska motsvarar EUM andelen elever som året innan 
fick ettor, samt en liten andel av eleverna som fick tvåor. I matematik motsvarar andelen EUM 
också en liten, men något större, andel av eleverna som fick tvåor. För engelska och matematik 
förtjänar det dock att upprepas att jämförelsegruppen, som i 1-5-systemet hade matematik utan 
kursindelning, är tämligen liten. En viss ökning av andelen EUM sker i alla tre ämnena de första 
åren med G-MVG, och de stabiliseras sedan på ca 4-4,5 procent i svenska, ca 7 procent i engelska 
och ca 7,5-8 procent i matematik, med en viss ytterligare ökning sista åren för matematikämnets 
del. När A-F-skalan införs hamnar andelen elever som ej når godkänt betyg (E) i engelska, 
matematik och svenska fortsatt på ungefär samma nivå som EUM de sista åren med G-MVG. 
Svenska ligger lägst med ca 4 procent. I engelska är motsvarande andel de första åren ca 7-8 
procent och i matematik 9-11 procent. 
 
För SVA ser mönstret annorlunda ut. När G-MVG-systemet införs är det drygt 20 procent av 
eleverna som EUM, och andelen stiger därefter under hela perioden. Redan de första åren är 
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andelen EUM nästan lika stor som andelen elever som i slutet av 1-5-perioden fick lägre betyg 
än 3 i ämnet. När A-F-skalan införs stiger andelen som inte når godkänd nivå SVA ytterligare. 
Nästan en tredjedel av eleverna når inte E första året, och andelen stiger sedan kontinuerligt. 38   
 
Från 1998 krävs (minst) godkänt i alla kärnämnen för behörighet till nationella 
gymnasieprogram. Även under A-F-skalan krävs godkänt, alltså minst E i dessa ämnen (plus 
godkänt i ytterligare ämnen), för antagning till dessa gymnasieprogram. Kärnämnena är således 
särskilt viktiga för behörigheten. En konsekvens av övergången till målrelaterad betygssättning 
är därför att en tämligen stor grupp elever inte kommer vidare till ordinarie gymnasieutbildning, 
eftersom de inte når godkänd nivå i ett eller flera av ämnena engelska, matematik och svenska 
eller SVA (se figur 46 i kapitel 6). Noterbart är också att andelen elever som inte når målen i 
engelska, matematik och svenska är tämligen stabil över tid, samtidigt som förskjutningar uppåt 
syns när det gäller övriga betygssteg i ämnena.  
 
Som framgått sticker SVA ut särskilt. Totalt sett är det förhållandevis få elever som har SVA.39 
För denna elevgrupp innebär övergången till ett målrelaterat betygssystem med en skarp 
godkäntgräns en särskilt utslagsgivande förändring. Andelen som ej når godkänd nivå blir 
omgående mycket hög. Det kan tolkas som att den godkända nivån, i jämförelse med alla andra 
ämnen, hamnade klart högre. För SVA:s del fortsätter också andelen som inte når godkänt att 
öka under hela perioden, samtidigt som alltfler elever har ämnet.  
 
Under det relativa betygssystemets sista år är betygsgenomsnittet klart högst i särskild engelska, 
följt av särskild matematik och svenska. Allmän matematik och engelska ligger lägst. 
Betygsgenomsnittet för SVA är 1990 på samma nivå som svenska, men det sjunker efter hand 
till en nivå som ligger något över de allmänna kurserna. Jämförs de genomsnittliga meritpoängen 
i kärnämnena för perioderna med målrelaterade betyg, ligger engelska och svenska genomgående 
högst och klart högre än matematik (skillnaden är ca 0,7 till uppemot 2 poäng). Under G-MVG 
liknar genomsnitten varandra i engelska och svenska, medan engelska under A-F-systemet ökar 
mer, och de första åren har högst betygsvärde av alla ämnen. SVA ligger 1998 drygt 3 poäng 
lägre än i svenska, och avståendet ökar kontinuerligt till ca 7.5 poäng år 2017, genom att 
betygsgenomsnittet för svenska stiger medan det sjunker för SVA.  
 

3.3 Språktillval  

Under hela undersökningsperioden är språk, utöver engelska, ett tillvalsämne. För 1990-97 ingår 
elever som läser treårig kurs (B-språk) i franska, tyska eller övrigt språk, vilket gäller ungefär 
hälften av eleverna i åk 9. Under de målrelaterade systemen läses moderna språk inom ramen 
för språkval.40 Under G-MVG-perioden har ca 6 av 10 elever i åk 9 moderna språk, medan 
närmare 2/3 har det A-F-systemet. Över tid har således andelen elever som under 
grundskoletiden läser främmande språk ökat. Trots det kan gruppen betraktas som ”gallrad”. 
Elever med skolsvårigheter eller andra utmaningar i sin skolgång, väljer sannolikt i lägre grad 
att läsa ytterligare språk (se även bilaga 1).  
 

                                                
38 Läsaren påminns om att ett skattningsförfarande delvis innefattas i siffrorna för EUM 1998-2012. Se bilaga 2.  
39 Enligt denna rapports underlag (inkl. vissa skattningar) är andelen SVA-elever i åk 9 ca 3-4 procent från 1990 till 
några år in på 2000-talet. Därefter sker en ökning som först är tämligen långsam, men som sedan tilltar. Åren 2016 
och 2017 är andelen över 15 procent (se bilaga 2).  
40 Från 2014 kan betyg i moderna språk ge extra meritpoäng vid ansökan till gymnasiet.  
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3.3.1 Treårigt språktillval och moderna språk 

Jämförs betygsutfallet i ämnet språktillval/moderna språk när G-MVG-systemet börjar gälla med 
fördelningen på 1-5-skalan åren närmast före skiftet kan följande noteras: 
 

• Gränsen för godkänt: År 1998 är andelen elever som EUM (inkl. AS, avsaknad av betyg) 
4,3 procent, vilket motsvarar andelen elever som under 1-5-systemets sista år hade betyget 
1, AS eller streck (–), plus ca 15 procent av eleverna som 1997 fick betyget 2. 
 

• Utfall på betygsstegen: Fördelningen är förhållandevis stabil under 1-5-systemets sista år, 
dock med något större andel höga betyg i början och slutet av undersöknings-perioden. 
Trenden för G-MVG-tiden är att andelen EUM stiger något fram till mitten av perioden 
och sedan sjunker något de sista åren. Under hela perioden syns en påtaglig ökning av 
höga betyg, särskilt MVG, och en motsvarande nedgång i andelen G. 

 
Jämförs betygsutfallet när A-F-skalan börjar gälla med fördelningen på betygsstegen åren 
närmast före kan följande noteras: 
 

• Gränsen för godkänt: År 2013 är andelen elever som får betyget F, streck (–) eller har AS 
4,7 procent, vilket är i princip densamma som EUM sista åren med G-MVG. 
 

• Utfall på betygsstegen: Utvecklingen för den så här långt ganska korta perioden med A-
F-skalan visar att de högre betygen blir allt vanligare över tid.41  

 
Jämförs fördelningen mellan de betygssteg som råder under olika perioder syns sammantaget 
större förändringar över tid när de två målrelaterade skalorna tillämpats, framförallt för de högre 
betygen. När det gäller andelen elever som i dessa system inte når upp till godkänd nivå är den 
tämligen stabil under hela perioden. Relativt sett svårast är det att få det högsta betyget i 
språktillval/moderna språk under 1-5-systemet medan störst andel elever får högsta betyget 
under G-MVG-systemet. Noterbart är dock att andelen elever som får A i moderna språk 2017 
är högre andelen MVG under de första åren med målrelaterade betyg.  
 
Figur 6a: Fördelningen på betygsstegen i språktillval vt åk 9, 1990-2017  

 

                                                
41 Till skillnad från andra ämnen syns här ingen ökningen i andelen som inte når godkänt 2016 (efter flyktingvågen). 
Det beror på att nyanlända elever sällan läser moderna språk, som inte är ett obligatoriskt ämne. 
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Ställs genomsnittsbetyget i språktillval/moderna språk i fokus kan följande noteras: 

• 1-5: Genomsnittsbetyget ligger betydligt över 3,0. Högst är medelbetyget de första och 
sista åren av undersökningsperioden.  
 

• G-MVG: Det genomsnittliga betygsvärdet hamnar på drygt 12,5 år 1998. Det stiger 
under hela perioden, totalt med drygt 1 poäng.  

 
• A-F: Det genomsnittliga betygsvärdet hamnar första året med skalan på 13,7 och ökar 

sedan kontinuerligt till 14,2 år 2017.  
 
Om genomsnitten relateras till sina teoretiska max- och minvärden, ligger nivån i 
språktillval/moderna språk högst för A-F-skalan, följt av 1-5, medan det är lägst under G-MVG. 
Noterbart är också att startnivån i förhållande till teoretiskt max-/minvärde blir lägre när 1-5-
skalan byts mot G-MVG medan den positiva utvecklingen för genomsnittet gör att den slutar på 
ungefär samma nivå. Denna ligger sedan i paritet med den ungefärliga startpunkten för A-F-
skalan när den införs.  
 
Figur 6b: Betygsgenomsnitt/genomsnittligt betygsvärde i språktillval vt åk 9, 1990-2017 

3.3.2 Summerande och jämförande kommentar språktillval/moderna språk 
Språk, utöver engelska, är under hela undersökningsperioden ett tillvalsämne. Det innebär att 
elever som har skolsvårigheter av olika slag i lägre grad väljer detta. Att betygsgenomsnittet 
under 1-5-systemet ligger på ungefär samma jämförelsevis höga nivå (betydligt över 3,0) som de 
likaledes ”gallrade” kurserna i särskild engelska och matematik är därför inte förvånande. På 
samma sätt är det inte överraskande att i princip inga elever har AS eller streck (–) och att en 
mycket liten andel har betyget 1 i alla tre kurserna (B-språk, särskild engelska och matematik). 
Under de målrelaterade systemen ökar andelen elever med språktillval.  
 
När en skarp gräns för godkänt införs 1998 är det drygt 4 procent av eleverna som EUM i 
moderna språk. Det motsvarar en lika stor andel som under 1-5-systemets sista år fick ettor, plus 
ca 15 procent av eleverna som fick tvåor. Andelen elever som ej når godkänd nivå varierar något 
mellan åren, men ligger i regel mellan 4 och 6,5 procent. Det är något högre än i svenska och 
något lägre än i engelska. När A-F-skalan införs är det fortsatt en ungefär lika stor andel elever 
som inte når godkänt betyg. Under båda de målrelaterade systemen får alltfler elever de högsta 
betygen i moderna språk. De genomsnittliga betygsvärdena liknar utvecklingen för svenska och 
engelska, både när det gäller nivån som sådana och den stigande trenden.  
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3.4 Naturorienterande ämnen  

Under den första och andra undersökningsperioden kan skolorna själva avgöra om vill sätta 
ämnesvisa betyg eller ett blockbetyg för de naturorienterande ämnena. Färre än 10 procent av 
eleverna får blockbetyg under 1-5-systemets sista år. Under G-MVG-systemet har ca en tiondel 
blockbetyg i NO i början och slutet av perioden, medan fler (uppemot drygt var femte) har så 
däremellan. Flest har således separata ämnesbetyg, vilket i och med A-F-systemets införande är 
enda möjlighet i åk 9.  
 
3.4.1 Biologi 
Jämförs betygsutfallet i ämnet biologi när G-MVG-systemet börjar gälla med fördelningen på 1-
5-skalan åren närmast före skiftet kan följande noteras: 
 

• Gränsen för godkänt: År 1998 är andelen elever som EUM (inkl. AS, avsaknad av betyg) 
7,6 procent. Den är lika stor som andelen elever som under 1-5-systemets sista år hade 
betyget 1, AS eller streck (–), plus ungefär 15 procent av eleverna som 1997 fick betyget 
2. Används år 2000 som referenspunkt, där andelen EUM stigit något, behöver ungefär 
25 procent av eleverna som 1997 fick betyget 2 inkluderas för att komma upp i samma 
andel. 
 

• Utfall på betygsstegen: Fördelningen är stabil under 1-5-systemets sista år, med en smärre 
ökning för det högsta betyget sista året. Trenden för G-MVG-perioden är att andelen 
EUM efter de första årens ökning är tämligen stabil till svagt avtagande. Det högsta 
betyget ökar något över tid. 

 
Jämförs betygsutfallet när A-F-skalan börjar gälla med fördelningen på betygsstegen åren 
närmast före kan följande noteras: 
 

• Gränsen för godkänt: År 2013 är andelen elever som får betyget F, streck (–) eller har AS 
9.5 procent, vilket är något högre än andelen elever som EUM sista åren med G-MVG 
(9,1 procent). 
 

• Utfall på betygsstegen: Utvecklingen för den så här långt ganska korta perioden med A-
F-skalan visar att de högsta betygen ökar över tid, medan andelen E och D går ned. För 
betyget F sker en uppgång 2016.42 

 
Jämförs fördelningen mellan de betygssteg som råder under olika perioder syns sammantaget 
störst föränderlighet under den senaste målrelaterade skalan. När det gäller andelen elever som 
under de två målrelaterade systemen inte når upp till godkänd nivå är den tämligen stabil fram 
till 2015. Relativt sett svårast är det att få det högsta betyget i ämnet biologi under 1-5-systemet 
och den första tiden med A-F, medan störst andel elever får det högsta betyget under G-MVG-
systemet.  
 

                                                
42 Denna kan, som nämnts, hög grad kopplas till den flyktingvåg som kulminerade hösten 2015. En ökning sker 
också när det gäller AS och streck (–) 
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Figur 7a: Fördelningen på betygsstegen i biologi vt åk 9, 1990-2017  

Ställs genomsnittsbetyget i ämnet biologi i fokus kan följande noteras: 
 

• 1-5: Genomsnittsbetyget ligger en bit över 3,0. En liten uppgång noteras de sista åren 
med 1-5-skalan.  
 

• G-MVG: Det genomsnittliga betygsvärdet hamnar på drygt 12,2 år 1998 och det ligger 
kvar på ungefär denna nivå under hela perioden.  

 
• A-F: Det genomsnittliga betygsvärdet hamnar första året med skalan på samma nivå som 

under föregående period (ca 12,3) och ökar sedan något fram till 2015.  
 
Om genomsnitten relateras till sina teoretiska max- och minvärden, ligger nivån i biologi lägst 
under G-MVG-systemet. 
 
Figur 7b: Betygsgenomsnitt/genomsnittligt betygsvärde i biologi vt åk 9, 1990-1997  
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3.4.2 Fysik 

Jämförs betygsutfallet i ämnet fysik när G-MVG-systemet börjar gälla med fördelningen på 1-5-
skalan åren närmast före skiftet kan följande noteras: 

• Gränsen för godkänt: År 1998 är andelen elever som EUM (inkl. AS, avsaknad av betyg) 
8,6 procent. Den är lika stor som andelen elever som under 1-5-systemets sista år hade 
betyget 1, AS eller streck (–), plus drygt 15 procent av eleverna som 1997 fick betyget 2. 
Används år 2000 som referenspunkt, där andelen EUM stigit något, behöver drygt 25 
procent av eleverna som 1997 fick betyget 2 inkluderas för att komma upp i samma 
andel. 

• Utfall på betygsstegen: Fördelningen är stabil under 1-5-systemets sista år, med en smärre 
ökning för det högsta betyget sista året. Trenden för G-MVG-perioden är att andelen 
EUM stiger de första 4-5 åren för att sedan plana ut till svagt avtagande. Det högsta 
betyget ökar också något över tid, med vissa variationer mellan åren. 

 
Jämförs betygsutfallet när A-F-skalan börjar gälla med fördelningen på betygsstegen åren 
närmast före kan följande noteras: 

• Gränsen för godkänt: År 2013 är andelen elever som får betyget F, streck (–) eller har AS 
10,7 procent, vilket är i princip densamma som andelen elever som EUM sista åren med 
G-MVG. 
 

• Utfall på betygsstegen: Utvecklingen för den så här långt ganska korta perioden med A-
F-skalan visar att de högsta betygen ökar över tid, medan andelen E och D går ned. För 
betyget F sker en uppgång 2016.43 

 
Jämförs fördelningen mellan de betygssteg som råder under olika perioder syns sammantaget 
störst föränderlighet under den senaste målrelaterade skalan. Andelen elever som under de två 
målrelaterade systemen inte når upp till godkänd nivå är tämligen stabil fram till 2015. Relativt 
sett svårast är det att få det högsta betyget i ämnet fysik under 1-5-systemet och den första tiden 
med A-F, medan störst andel elever får det högsta betyget under G-MVG-systemet.  
 
Figur 8a: Fördelningen på betygsstegen i fysik vt åk 9, 1990-2017  

 

                                                
43 Denna kan, som nämnts, hög grad kopplas till den flyktingvåg som kulminerade hösten 2015. En ökning sker 
också när det gäller AS och streck (–).  
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Ställs genomsnittsbetyget i ämnet fysik i fokus kan följande noteras: 
 

• 1-5: Genomsnittsbetyget ligger en bit över 3,0. En liten uppgång noteras de sista åren 
med 1-5-skalan.  
 

• G-MVG: Det genomsnittliga betygsvärdet hamnar på ca 12 år 1998 och efter en smärre 
nedgång ligger det kvar på i ungefär samma nivå under hela perioden.  

 
• A-F: Det genomsnittliga betygsvärdet hamnar första året med skalan på i princip samma 

nivå som under föregående period, 12,0, och ökar sedan något fram till 2015.  
 
Om genomsnitten relateras till sina teoretiska max- och minvärden, ligger nivån i fysik något 
högre i 1-5-systemet än under övriga två system, som liknar varandra.  
 
Figur 8b: Betygsgenomsnitt/genomsnittligt betygsvärde i fysik vt åk 9, 1990-2017  

 
3.4.3 Kemi 
Jämförs betygsutfallet i ämnet kemi när G-MVG-systemet börjar gälla med fördelningen på 1-5-
skalan åren närmast före skiftet kan följande noteras: 
 

• Gränsen för godkänt: År 1998 är andelen elever som EUM (inkl. AS, avsaknad av betyg) 
8,9 procent. Den är lika stor som andelen elever som under 1-5-systemets sista år hade 
betyget 1, AS eller streck (–), plus knappt 15 procent av eleverna som 1997 fick betyget 
2. Används år 2000 som referenspunkt, där andelen EUM stigit något, behöver drygt 25 
procent av eleverna som 1997 fick betyget 2 inkluderas för att komma upp i samma 
andel. 
 

• Utfall på betygsstegen: Fördelningen är stabil under 1-5-systemets sista år, med en smärre 
ökning för det högsta betyget sista året. Trenden för G-MVG-perioden är att andelen 
EUM stiger de första 3-4 åren för att sedan plana ut till svagt avtagande. Det högsta 
betyget ökar också något över tid, med vissa variationer mellan åren. 
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Jämförs betygsutfallet när A-F-skalan börjar gälla med fördelningen på betygsstegen åren 
närmast före kan följande noteras: 
 

• Gränsen för godkänt: År 2013 är andelen elever som får betyget F, streck (–) eller har AS 
11,5 procent, vilket är precis densamma som andelen elever som EUM sista åren med G-
MVG. 
 

• Utfall på betygsstegen: Utvecklingen för den så här långt ganska korta perioden med A-
F-skalan visar att de högsta betygen ökar över tid, medan andelen E och D går ned. För 
betyget F sker en uppgång 2016.44 

 
Jämförs fördelningen mellan de betygssteg som råder under olika perioder syns sammantaget 
störst föränderlighet under den senaste målrelaterade skalan. När det gäller andelen elever som 
under de två målrelaterade systemen inte når upp till godkänd nivå är den tämligen stabil fram 
till 2015. Relativt sett svårast är det att få det högsta betyget i ämnet kemi under 1-5-systemet 
och den första tiden med A-F, medan störst andel elever får det högsta betyget under G-MVG-
systemet.  
 
Figur 9a: Fördelningen på betygsstegen i kemi vt åk 9, 1990-2017  

 
Ställs genomsnittsbetyget i ämnet kemi i fokus kan följande noteras: 
 

• 1-5: Genomsnittsbetyget ligger just över 3,0. En liten uppgång noteras de sista åren med 
1-5-skalan.  
 

• G-MVG: Det genomsnittliga betygsvärdet hamnar på en bit under 12 år 1998 och ligger 
efter en viss nedgång kvar på ungefär den nivån under hela perioden.  

 
• A-F: Det genomsnittliga betygsvärdet hamnar första året med skalan på i princip samma 

nivå (11,8) som den gjorde vid införandet av G-MVG och ökar sedan något fram till 
2015.  

 

                                                
44 Denna kan, som nämnts, hög grad kopplas till den flyktingvåg som kulminerade hösten 2015. En ökning sker 
också när det gäller AS och streck (–).  
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Om genomsnitten relateras till sina teoretiska max- och minvärden, ligger nivån i kemi lägst 
under G-MVG-systemet och första åren med A-F.   
 
Figur 9b: Betygsgenomsnitt/genomsnittligt betygsvärde i kemi vt åk 9, 1990-2017 

 
3.4.4 Teknik 
Jämförs betygsutfallet i ämnet teknik när G-MVG-systemet börjar gälla med fördelningen på 1-
5-skalan åren närmast före skiftet kan följande noteras: 
 

• Gränsen för godkänt: År 1998 är andelen elever som EUM (inkl. AS, avsaknad av betyg) 
5,7 procent. Den är lika stor som andelen elever som under 1-5-systemets sista år hade 
betyget 1, AS eller streck (–), plus drygt 15 procent av eleverna som 1997 fick betyget 2. 
Används år 2000 som referenspunkt, där andelen EUM stigit något, behöver drygt 25 
procent av eleverna som 1997 fick betyget 2 inkluderas för att komma upp i samma 
andel. 
 

• Utfall på betygsstegen: Fördelningen är stabil under 1-5-systemets sista år, med en smärre 
ökning för det högsta betyget sista året. Trenden för G-MVG-perioden är att andelen 
EUM stiger de första 4-5 åren för att sedan plana ut till svagt avtagande. Det högsta 
betyget ökar kontinuerligt, medan andelen G på motsvarande sätt minskar. 

 
Jämförs betygsutfallet när A-F-skalan börjar gälla med fördelningen på betygsstegen åren 
närmast före kan följande noteras: 
 

• Gränsen för godkänt: År 2013 är andelen elever som får betyget F, streck (–) eller har AS 
7,4 procent, vilket är något högre än andelen elever som EUM sista åren med G-MVG 
(6,8 procent). 
 

• Utfall på betygsstegen: Utvecklingen för den så här långt ganska korta perioden med A-
F-skalan visar att de högsta betygen ökar över tid, medan andelen E och D går ned. För 
betyget F sker en uppgång 2016.45 

 

                                                
45 Denna kan, som nämnts, hög grad kopplas till den flyktingvåg som kulminerade hösten 2015. En ökning sker 
också när det gäller AS och streck (–).  
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Jämförs fördelningen mellan de betygssteg som råder under olika perioder syns sammantaget 
störst föränderlighet under den senaste målrelaterade skalan. När det gäller andelen elever som 
under de två målrelaterade systemen inte når upp till godkänd nivå är den tämligen stabil fram 
till 2015. Relativt sett svårast är det att få det högsta betyget i ämnet teknik under 1-5-systemet, 
medan störst andel elever får det högsta betyget under G-MVG-systemet.  
 
Figur 10a: Fördelningen på betygsstegen i teknik vt åk 9, 1990-2017  

 
Ställs genomsnittsbetyget i ämnet teknik i fokus kan följande noteras: 
 

• 1-5: Genomsnittsbetyget ligger just över 3,0. En liten uppgång noteras de sista åren med 
1-5-skalan.  
 

• G-MVG: Det genomsnittliga betygsvärdet hamnar på ca 12 år 1998 och stiger sedan 
något under perioden.  

 
• A-F: Det genomsnittliga betygsvärdet hamnar första året med skalan på i princip samma 

nivå som sista året föregående period (ca 12,7) och ökar sedan något fram till 2015.  
 
Om genomsnitten relateras till sina teoretiska max- och minvärden, ligger nivån i teknik lägst 
under G-MVG-systemets första år.   
 

Figur 10b: Betygsgenomsnitt/genomsnittligt betygsvärde i teknik vt åk 9, 1990-2017 
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3.4.5 Blockbetyg NO 

Jämförs betygsutfallet för blockbetyg i NO när G-MVG-systemet börjar gälla med fördelningen 
på 1-5-skalan åren närmast före skiftet kan följande noteras: 
 

• Gränsen för godkänt: År 1998 är andelen elever som EUM (inkl. AS, avsaknad av betyg) 
9,4 procent. Den är lika stor som andelen elever som under 1-5-systemets sista år hade 
betyget 1, AS eller streck (–), plus drygt 15 procent av eleverna som 1997 fick betyget 2. 
Används år 2000 som referenspunkt, där andelen EUM stigit något, behöver 25 procent 
av eleverna som 1997 fick betyget 2 inkluderas för att komma upp i samma andel. 
 

• Utfall på betygsstegen: Fördelningen är stabil under 1-5-systemets sista år, med en smärre 
ökning för det högsta betyget sista året. Trenden för G-MVG-perioden är att andelen 
EUM stiger de första 3-4 åren för att sedan plana ut till svagt avtagande med en särskilt 
markant nedgång sista året.46 Det högsta betyget ökar kontinuerligt, medan andelen G 
på motsvarande sätt minskar. 

 
Jämförs fördelningen mellan de betygssteg som råder under de två perioder blockbetyg kunde 
ges i NO, uppvisar 1-5-periodens sista år större stabilitet. Där är det också en mindre andel som 
får det högsta betyget.  
 
Figur 11a: Fördelningen på betygsstegen i blockbetyg NO vt åk 9, 1990-2017  

 
Ställs genomsnittsbetyget för blockbetyg i NO i fokus kan följande noteras: 
 

• 1-5: Genomsnittsbetyget ligger just över 3,0. En liten uppgång noteras det sista året med 
1-5-skalan.  
 

• G-MVG: Det genomsnittliga betygsvärdet hamnar på knappt 11,7 år 1998 och efter 
några år på samma nivå stiger det något, särskilt sista året (12,5).  

 
  

                                                
46 Detta sista år sker också en tydlig nedgång i andelen elever som får blockbetyg. 
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Om genomsnitten relateras till sina teoretiska max- och minvärden, ligger nivån för blockbetyg 
i NO ungefär på samma nivå under 1-5-systemets sista år och den senare delen G-MVG-systemet, 
medan den ligger något lägre de första åren här.  
 
Figur 11b: Betygsgenomsnitt/genomsnittligt betygsvärde i blockbetyg NO vt åk 9, 1990-2012  

3.4.6 Summerande och jämförande kommentar NO-ämnen 

När en skarp gräns för godkänt införs i grundskolan är det – bortsett från för SVA – en större 
andel elever som inte når godkänd nivå i de naturorienterande ämnena än i kärnämnena. Andelen 
EUM är 1998 mellan knappa 6 och dryga 9 procent i NO-ämnena. En viss ökning sker i alla 
ämnen (inkl. blockbetyg) de första åren och därefter syns en stabiliserande till svagt avtagande 
nivå. Andelen som ej uppnår målen de första åren i G-MVG-systemet motsvarar i alla NO-ämnen 
en lika stor andel som under 1-5-systemets sista år fick ettor (samt AS och streck), plus ca 15-25 
procent av eleverna som fick tvåor.  
 
Under hela G-MVG-perioden är det i biologi i regel ca 9-10 procent av eleverna som inte når 
målen, bland dem som får blockbetyg är motsvarande andel ca 9,5-11 procent, i fysik ca 11 
procent och kemi runt 11-12 procent. Över tid ökar andelen elever som får det högsta betyget. 
Ökningen är tydlig, men mindre markant än för t.ex. engelska och moderna språk. När A-F-
skalan införs fortsätter andelen elever som inte når godkänt betyg (E) i NO-ämnena att vara 
ungefär lika stor som EUM under de sista åren med G-MVG-skalan. Även här ökar andelen 
elever som får de högsta betygen över tid.  
 
Under det relativa betygssystemets sista år är betygsgenomsnittet högst biologi, följt av teknik, 
fysik, kemi och blockbetyg. Nivåerna liknar kärnämnena (biologi och teknik nästan i paritet 
med svenska, fysik ungefär som engelska utan kursindelning och kemi och blockbetyg i nivå med 
matematik utan kursindelning). I de båda målrelaterade systemen är den genomsnittliga 
betygspoängen högst i teknik, följt av biologi, fysik och kemi. Den genomsnittliga meritpoängen 
i fysik ligger i de båda målrelaterade systemen i nivå med matematikämnet, i kemi ligger 
genomsnittet något lägre under G-MVG-systemet och ungefär som matematik under A-F. Teknik 
och biologi ligger något högre än matematik under båda perioderna, men klart lägre än engelska, 
svenska och moderna språk. 
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3.5 Samhällsorienterande ämnen  

Under den första och andra undersökningsperioden kan skolorna själva avgöra om de vill sätta 
ämnesvisa betyg eller ett blockbetyg för de samhällsorienterande ämnena. Drygt 10 procent av 
eleverna får blockbetyg under 1-5-systemets sista år. Under G-MVG-systemet har ungefär 20 
procent blockbetyg i SO i början och slutet av perioden, medan fler (uppemot en dryg tredjedel), 
har det däremellan. I och med A-F-systemets införande är det ic åk 9 endast möjligt att sätta 
separata ämnesbetyg i de samhällsorienterande ämnena.  
 
3.5.1 Geografi 
Jämförs betygsutfallet i ämnet geografi när G-MVG-systemet börjar gälla med fördelningen på 
1-5-skalan åren närmast före skiftet kan följande noteras: 
 

• Gränsen för godkänt: År 1998 är andelen elever som EUM (inkl. AS, avsaknad av betyg) 
6,4 procent. Den är lika stor som andelen elever som under 1-5-systemets sista år hade 
betyget 1, AS eller streck (–), plus knappt 15 procent av eleverna som 1997 fick betyget 
2. Används år 2000 som referenspunkt, där andelen EUM stigit något, behöver drygt 20 
procent av eleverna som 1997 fick betyget 2 inkluderas för att komma upp i samma 
andel. 
 

• Utfall på betygsstegen: Fördelningen är stabil under 1-5-systemets sista år, med en smärre 
ökning för det högsta betyget sista åren. Trenden för G-MVG-perioden är att andelen 
EUM stiger de första åren för att sedan stabiliseras, men en viss tendens till nedgång de 
sista åren. Andelen som får det högsta betyget ökar kontinuerligt. 

 
Jämförs betygsutfallet när A-F-skalan börjar gälla med fördelningen på betygsstegen åren 
närmast före kan följande noteras: 
 

• Gränsen för godkänt: År 2013 är andelen elever som får betyget F, streck (–) eller har AS 
7,9 procent, vilket är marginellt lägre än andelen elever som EUM sista åren med G-
MVG (8,1 procent). 

 
• Utfall på betygsstegen: Utvecklingen för den så här långt ganska korta perioden med A-

F-skalan visar att de högsta betygen ökar över tid, medan andelen E och D går ned. För 
betyget F sker en uppgång 2016.47 

 
Jämförs fördelningen på betygssteg under olika perioder syns sammantaget störst föränderlighet 
under den senaste målrelaterade skalan. När det gäller andelen elever som under de två 
målrelaterade systemen inte når godkänd nivå är den tämligen stabil fram till 2015. Relativt sett 
svårast är det att få det högsta betyget i ämnet geografi under 1-5-systemet och den första tiden 
med A-F, medan störst andel elever får det högsta betyget under G-MVG-systemet. 
 

                                                
47 Denna kan, som nämnts, hög grad kopplas till den flyktingvåg som kulminerade hösten 2015. En ökning sker 
också när det gäller AS och streck (–).  
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Figur 12a: Fördelningen på betygsstegen i geografi vt åk 9, 1990-2017   

 
Ställs genomsnittsbetyget i ämnet geografi i fokus kan följande noteras: 
 

• 1-5: Genomsnittsbetyget ligger en bit över 3,0. En liten uppgång noteras de sista åren 
med 1-5-skalan.  
 

• G-MVG: Det genomsnittliga betygsvärdet hamnar på ca 12,2 år 1998 och ligger kvar på 
ungefär den nivån under fram till de sista åren då en liten uppgång sker.  
 

• A-F: Det genomsnittliga betygsvärdet hamnar första året med skalan på 12,7, nästan 
samma nivå som under föregående period. Det ökar sedan något, med undantag för en 
nedgång 2016  

 
Relateras genomsnitten till sina teoretiska max- och minvärden, ligger nivån i geografi något 
högre i 1-5-systemet och under A-F-skalan, än under G-MVG-systemet (exkl. de sista åren).  
 
Figur 12b: Betygsgenomsnitt/genomsnittligt betygsvärde i geografi vt åk 9, 1990-2017 
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3.5.2 Historia 

Jämförs betygsutfallet i ämnet historia när G-MVG-systemet börjar gälla med fördelningen på 
1-5-skalan åren närmast före skiftet kan följande noteras: 

• Gränsen för godkänt: År 1998 är andelen elever som EUM (inkl. AS, avsaknad av betyg) 
7 procent. Den är lika stor som andelen elever som under 1-5-systemets sista år hade 
betyget 1, AS eller streck (–), plus knappt 15 procent av eleverna som 1997 fick betyget 
2. Används år 2000 som referenspunkt, där andelen EUM stigit något, behöver drygt 20 
procent av eleverna som 1997 fick betyget 2 inkluderas för att komma upp i samma 
andel. 

• Utfall på betygsstegen: Fördelningen är stabil under 1-5-systemets sista år, med en smärre 
ökning för det högsta betyget sista åren. Trenden för G-MVG-perioden är att andelen 
EUM stiger de första åren för att sedan stabiliseras, men en viss tendens till nedgång de 
sista åren. Andelen som får det högsta betyget ökar kontinuerligt. 

Jämförs betygsutfallet när A-F-skalan börjar gälla med fördelningen på betygsstegen åren 
närmast före kan följande noteras: 

• Gränsen för godkänt: År 2013 är andelen elever som får betyget F, streck (–) eller har AS 
8,1 procent, vilket är något högre än andelen elever som EUM sista åren med G-MVG 
(7,8 procent). 

• Utfall på betygsstegen: Utvecklingen för den så här långt ganska korta perioden med A-
F-skalan visar att de högsta betygen ökar över tid, medan andelen E och D går ned. För 
betyget F sker en uppgång 2016.48 

Jämförs fördelningen mellan de betygssteg som råder under olika perioder syns sammantaget 
störst föränderlighet under den senaste målrelaterade skalan. När det gäller andelen elever som 
under de två målrelaterade systemen inte når upp till godkänd nivå är den tämligen stabil fram 
till 2015. Relativt sett svårast är det att få det högsta betyget i ämnet historia under 1-5-systemet 
och den första tiden med A-F, medan störst andel elever får det högsta betyget under G-MVG-
systemet. 

Figur 13a: Fördelningen på betygsstegen i historia vt åk 9, 1990-2017  

 

                                                
48 Denna kan, som nämnts, hög grad kopplas till den flyktingvåg som kulminerade hösten 2015. En ökning sker 
också när det gäller AS och streck (–).  
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Ställs genomsnittsbetyget i ämnet historia i fokus kan följande noteras: 
 

• 1-5: Genomsnittsbetyget ligger en bit över 3,0. En liten uppgång noteras de sista åren 
med 1-5-skalan.  
 

• G-MVG: Det genomsnittliga betygsvärdet hamnar på ca 12,4 år 1998 och ligger kvar på 
ungefär den nivån under fram till de sista åren då en liten uppgång sker.  

 
• A-F: Det genomsnittliga betygsvärdet hamnar första året med skalan på 12,8, nästan 

samma nivå som under föregående period. Det ligger sedan kvar på ungefär denna nivå, 
med undantag för en nedgång 2016  

 
Om genomsnitten relateras till sina teoretiska max- och minvärden, ligger nivån i historia något 
högre i 1-5-systemet och under A-F-skalan, än under G-MVG-systemet (exkl. de sista åren).  
 
Figur 13b: Betygsgenomsnitt/genomsnittligt betygsvärde i historia vt åk 9, 1990-2017 

 
3.5.3 Religion 
Jämförs betygsutfallet i ämnet religion när G-MVG-systemet börjar gälla med fördelningen på 
1-5-skalan åren närmast före skiftet kan följande noteras: 
 

• Gränsen för godkänt: År 1998 är andelen elever som EUM (inkl. AS, avsaknad av betyg) 
6,6 procent. Den är lika stor som andelen elever som under 1-5-systemets sista år hade 
betyget 1, AS eller streck (–), plus lite mer än 10 procent av eleverna som 1997 fick 
betyget 2. Används år 2000 som referenspunkt, där andelen EUM stigit något, behöver 
drygt 20 procent av eleverna som 1997 fick betyget 2 inkluderas för att komma upp i 
samma andel. 
 

• Utfall på betygsstegen: Fördelningen är stabil under 1-5-systemets sista år, med en smärre 
ökning för det högsta betyget sista åren. Trenden för G-MVG-perioden är att andelen 
EUM stiger de första åren för att sedan stabiliseras, men en viss tendens till nedgång de 
sista åren. Andelen som får det högsta betyget ökar kontinuerligt. 
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Jämförs betygsutfallet när A-F-skalan börjar gälla med fördelningen på betygsstegen åren 
närmast före kan följande noteras: 
 

• Gränsen för godkänt: År 2013 är andelen elever som får betyget F, streck (–) eller har AS 
7,6 procent, vilket är marginellt högre än andelen elever som EUM sista åren med G-
MVG (7,4 procent). 
 

• Utfall på betygsstegen: Utvecklingen för den så här långt ganska korta perioden med A-
F-skalan visar att de högsta betygen ökar över tid, medan andelen E och D går ned. För 
betyget F sker en uppgång från 2016.49 

 
Jämförs fördelningen mellan betygssteg under olika perioder syns sammantaget störst 
föränderlighet under den senaste målrelaterade skalan. Andelen elever som under de två 
målrelaterade systemen inte når upp till godkänd nivå är tämligen stabil fram till 2015. Relativt 
sett svårast är det att få det högsta betyget i ämnet religion under 1-5-systemet och den första 
tiden med A-F, medan störst andel elever får det högsta betyget under G-MVG-systemet. 
 
Figur 14a: Fördelningen på betygsstegen i religion vt åk 9, 1990-2017  

 
Ställs genomsnittsbetyget i ämnet religion i fokus kan följande noteras: 
 

• 1-5: Genomsnittsbetyget ligger en bit över 3,0. En liten uppgång noteras de sista åren 
med 1-5-skalan.  
 

• G-MVG: Det genomsnittliga betygsvärdet hamnar på ca 12,3 år 1998 och stiger något 
under perioden, framförallt de sista åren.  

 
• A-F: Det genomsnittliga betygsvärdet hamnar första året med skalan på 12,7, nästan 

samma nivå som under föregående period. Det stiger sedan något, vilket bryts av en 
nedgång 2016.  

 
  

                                                
49 Denna kan, som nämnts, hög grad kopplas till den flyktingvåg som kulminerade hösten 2015. En ökning sker 
också när det gäller AS och streck (–).  
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Relateras genomsnitten till sina teoretiska max- och minvärden, ligger nivån i religion något 
högre i 1-5-systemet och under A-F-skalan, än under G-MVG-systemet (exkl. de sista åren).  
 
Figur 14b: Betygsgenomsnitt/genomsnittligt betygsvärde i religion vt åk 9, 1990-2017 

 
3.5.4 Samhällskunskap 
Jämförs betygsutfallet i ämnet samhällskunskap när G-MVG-systemet börjar gälla med 
fördelningen på 1-5-skalan åren närmast före skiftet kan följande noteras: 
 

• Gränsen för godkänt: År 1998 är andelen elever som EUM (inkl. AS, avsaknad av betyg) 
6,7 procent. Den är lika stor som andelen elever som under 1-5-systemets sista år hade 
betyget 1, AS eller streck (–), plus lite mer än var tionde elever som 1997 fick betyget 2. 
Används år 2000 som referenspunkt, där andelen EUM stigit något, behöver ungefär 20 
procent av eleverna som 1997 fick betyget 2 inkluderas för att komma upp i samma 
andel. 
 

• Utfall på betygsstegen: Fördelningen är stabil under 1-5-systemets sista år, med en smärre 
ökning för det högsta betyget sista åren. Trenden för G-MVG-perioden är att andelen 
EUM stiger de första åren för att sedan stabiliseras, men en viss tendens till nedgång de 
sista åren. Andelen som får det högsta betyget ökar kontinuerligt. 

 
Jämförs betygsutfallet när A-F-skalan börjar gälla med fördelningen på betygsstegen åren 
närmast före kan följande noteras: 
 

• Gränsen för godkänt: År 2013 är andelen elever som får betyget F, streck (–) eller har AS 
7,7 procent, är i paritet med andelen elever som EUM sista åren med G-MVG. 
 

• Utfall på betygsstegen: Utvecklingen för den så här långt ganska korta perioden med A-
F-skalan visar att de högsta betygen ökar över tid, medan andelen E och D går ned. För 
betyget F sker en uppgång från 2016.50 

 

                                                
50 Denna kan, som nämnts tidigare, hög grad kopplas till den flyktingvåg som kulminerade hösten 2015. En ökning 
sker också när det gäller AS och streck (–).  
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Jämförs fördelningen mellan betygssteg under olika perioder syns sammantaget störst 
föränderlighet under den senaste målrelaterade skalan. Andelen elever som under de två 
målrelaterade systemen inte når upp till godkänd nivå är tämligen stabil fram till 2015. Relativt 
sett svårast är det att få det högsta betyget i ämnet samhällskunskap under 1-5-systemet och den 
första tiden med A-F, medan störst andel elever får det högsta betyget under G-MVG-systemet. 
 

Figur 15a: Fördelningen på betygsstegen i samhällskunskap vt åk 9, 1990-2017  

 

Ställs genomsnittsbetyget i ämnet samhällskunskap i fokus kan följande noteras: 

• 1-5: Genomsnittsbetyget ligger en bit över 3,0. En liten uppgång noteras de sista åren 
med 1-5-skalan.  

• G-MVG: Det genomsnittliga betygsvärdet hamnar på ca 12,2 år 1998 och stiger något 
under perioden, framförallt de sista åren.  

• A-F: Det genomsnittliga betygsvärdet hamnar första året med skalan med ca 12,8 på 
nästan samma nivå som under föregående period och stiger sedan något, vilket bryts av 
en nedgång 2016.  

Om genomsnitten relateras till sina teoretiska max- och minvärden, ligger nivån i 
samhällskunskap något högre i 1-5-systemet och under A-F-skalan, än under G-MVG-systemet 
(exkl. de sista åren).  

Figur 15b: Betygsgenomsnitt/genomsnittligt betygsvärde i samhällskunskap vt åk 9, 1990-2017 
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3.5.5 Blockbetyg SO 

Jämförs betygsutfallet för blockbetyg i SO när G-MVG-systemet börjar gälla med fördelningen 
på 1-5-skalan åren närmast före skiftet kan följande noteras: 
 

• Gränsen för godkänt: År 1998 är andelen elever som EUM (inkl. AS, avsaknad av betyg) 
7,6 procent. Den är lika stor som andelen elever som under 1-5-systemets sista år hade 
betyget 1, AS eller streck (–), plus lite mer än 10 procent av eleverna som 1997 fick 
betyget 2. Används år 2000 som referenspunkt, där andelen EUM stigit något, behöver 
nästan 20 procent av eleverna som 1997 fick betyget 2 inkluderas för att komma upp i 
samma andel. 
 

• Utfall på betygsstegen: Fördelningen är stabil under 1-5-systemets sista år, med en smärre 
ökning för det högsta betyget sista åren. Trenden för G-MVG-perioden är att andelen 
EUM stiger de första åren för att sedan stabiliseras, och övergår till en långsam nedgång, 
särskilt tydlig de sista åren. Det högsta betyget ökar kontinuerligt. 

 
Jämförs fördelningen mellan de betygssteg som råder under de två perioder blockbetyg kunde 
ges i SO, uppvisar 1-5-periodens sista år större stabilitet. Där är det också en mindre andel som 
får det högsta betyget.  
 
Figur 16a: Fördelningen på betygsstegen i blockbetyg SO vt åk 9, 1990-2012  

 
Ställs genomsnittsbetyget för blockbetyg i SO i fokus kan följande noteras: 
 

• 1-5: Genomsnittsbetyget ligger en bit över 3,0. En liten uppgång noteras det sista året 
med 1-5-skalan.  
 

• G-MVG: Det genomsnittliga betygsvärdet hamnar på ca 12,4 år 1998 och stiger under 
hela perioden.  
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Om genomsnitten relateras till sina teoretiska max- och minvärden, ligger nivån för blockbetyg 
i SO ungefär på samma nivå under 1-5-systemets sista år och den första tiden med G-MVG-
systemet, medan den ligger högre under de sista G-MVG-åren.  
 
Figur 16b: Betygsgenomsnitt/genomsnittligt betygsvärde i blockbetyg SO vt åk 9, 1990-2012 

3.5.6 Summerande och jämförande kommentar SO-ämnen 
Införandet av en skarp gräns för godkänt i grundskolan resulterar för SO-ämnenas del i att 
andelen elever som EUM år 1998 hamnar på ungefär 7 procent. Med undantag för SVA är detta 
något högre än för kärnämnena, medan det är lägre än i NO-ämnena. En viss ökning av elever 
som ej når godkänd nivå sker i alla SO-ämnen (inkl. blockbetyg) de första åren. Därefter syns en 
stabilisering och de sista åren en tendens till svag nedgång. Andelen som ej uppnår målen de 
första åren i G-MVG-systemet motsvarar i alla SO-ämnen en lika stor andel som under 1-5-
systemets sista år fick ettor (samt AS och streck) plus ca 10-20 procent av eleverna som fick 
tvåor. 
 
Under hela G-MVG-perioden är det i varje SO-ämne i regel ca 7-9 procent av eleverna som inte 
når målen. Över tid ökar andelen elever som får det högsta betyget tydligt i alla ämnena. När A-
F-skalan införs hamnar i samtliga SO-ämnen fortsatt ca 7-9 procent av eleverna under betyget E 
de första åren. Även här ökar andelen elever som får de högsta betygen över tid.  
 
Under det relativa betygssystemets sista år är betygsgenomsnittet i de olika SO-ämnena ungefär 
desamma, med blockbetyg något lägre. Nivåerna liknar ämnet svenska. I det första målrelaterade 
systemet är det genomsnittliga betygsvärdet högst för blockbetyg, följt av historia och religion, 
och något lägre samhällskunskap och geografi. Nivåerna liknar över lag genomsnitten för biologi 
och teknik. Under A-F-skalan följer SO-ämnena fortsatt varandra och genomsnittet ligger i 
paritet med teknikämnet.  
 

3.6 Estetiska och praktiska ämnen  

Under hela undersökningsperioden är samma estetiska och praktiska ämnen obligatoriska i 
grundskolan. Vissa ämnen får dock nya beteckningar med Lgr94. Idrott blir idrott och hälsa och 
hemkunskap får det nya namnet hem- och konsumentkunskap. Under 1-5-systemet är även 
barnkunskap ett obligatoriskt ämne, och olika estetiska och praktiska ämnen kan vara 
tillvalsämnen. Barnkunskap och sådana tillvalsämnen ingår inte i sammanställningen.  
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3.6.1 Bild 

Jämförs betygsutfallet i ämnet bild när G-MVG-systemet börjar gälla med fördelningen på 1-5-
skalan åren närmast före skiftet kan följande noteras: 

• Gränsen för godkänt: År 1998 är andelen elever som EUM (inkl. AS, avsaknad av betyg) 
4,7 procent. Den är lika stor som andelen elever som under 1-5-systemets sista år hade 
betyget 1, AS eller streck (–), plus drygt 15 procent av elever som 1997 fick betyget 2. 
Används år 2000 som referenspunkt, där andelen EUM stigit något, behöver nästan 25 
procent av eleverna som 1997 fick betyget 2 inkluderas för att komma upp i samma 
andel. 

• Utfall på betygsstegen: Fördelningen är stabil under 1-5-systemets sista år, med en smärre 
ökning för det högsta betyget sista åren. Trenden för G-MVG-perioden är att andelen 
EUM stiger de första åren för att sedan stabiliseras, med en viss tendens till nedgång de 
sista åren. Andelen som får det högsta betyget ökar kontinuerligt. 

Jämförs betygsutfallet när A-F-skalan börjar gälla med fördelningen på betygsstegen åren 
närmast före kan följande noteras: 

• Gränsen för godkänt: År 2013 är andelen elever som får betyget F, streck (–) eller har AS 
4,8 procent, vilket är något högre än andelen elever som EUM sista åren med G-MVG 
(4,4 procent). 

• Utfall på betygsstegen: Utvecklingen för den så här långt ganska korta perioden med A-
F-skalan visar att de högsta betygen ökar över tid, medan andelen E och D går ned. För 
betyget F sker en uppgång 2016.51 

Jämförs fördelningen mellan de betygssteg som råder under olika perioder syns sammantaget 
störst föränderlighet de målrelaterade skalorna. När det gäller andelen elever som under de 
målrelaterade systemen inte når upp till godkänd nivå är den tämligen stabil fram till 2015. 
Relativt sett svårast är det att få det högsta betyget i ämnet bild under 1-5-systemet, medan störst 
andel elever får det högsta betyget under G-MVG-systemet. Noterbart är dock att andelen elever 
som får A i bild de senaste åren är högre än andelen som initialt får MVG när det införs.  

Figur 17a: Fördelningen på betygsstegen i bild vt åk 9, 1990-2017  

 

                                                
51 Denna kan, som nämnts, hög grad kopplas till den flyktingvåg som kulminerade hösten 2015. En ökning sker 
också när det gäller AS och streck (–).  
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Ställs genomsnittsbetyget i ämnet bild i fokus kan följande noteras: 
 

• 1-5: Genomsnittsbetyget ligger klart över 3,0. En liten uppgång noteras de sista åren med 
1-5-skalan.  
 

• G-MVG: Det genomsnittliga betygsvärdet hamnar på ca 12,5 år 1998 och stiger 
kontinuerligt under hela perioden, totalt med drygt 1 poäng.  
 

• A-F: Det genomsnittliga betygsvärdet hamnar första året med skalan på ca 13,7, i princip 
samma nivå som under föregående period. Det stiger sedan något, vilket bryts av en 
nedgång 2016.  

 
Om genomsnitten relateras till sina teoretiska max- och minvärden, ligger nivån i bild högst 
under A-F-skalan, och på ungefär samma nivå under 1-5 och under senare delen av G-MVG-
perioden.  
 
Figur 17b: Betygsgenomsnitt/genomsnittligt betygsvärde i bild vt åk 9, 1990-2017 

 
3.6.2 Musik 

Jämförs betygsutfallet i ämnet musik när G-MVG-systemet börjar gälla med fördelningen på 1-
5-skalan åren närmast före skiftet kan följande noteras: 
 

• Gränsen för godkänt: År 1998 är andelen elever som EUM (inkl. AS, avsaknad av betyg) 
5,4 procent. Den är lika stor som andelen elever som under 1-5-systemets sista år hade 
betyget 1, AS eller streck (–), plus drygt 15 procent av elever som 1997 fick betyget 2. 
Används år 2000 som referenspunkt, där andelen EUM stigit något, behöver 25 procent 
av eleverna som 1997 fick betyget 2 inkluderas för att komma upp i samma andel. 
 

• Utfall på betygsstegen: Fördelningen är stabil under 1-5-systemets sista år, med en smärre 
ökning för det högsta betyget sista åren. Trenden för G-MVG-perioden är att andelen 
EUM stiger de första åren för att sedan stabiliseras, med en viss tendens till nedgång de 
sista åren. Andelen som får det högsta betyget ökar kontinuerligt. 
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Jämförs betygsutfallet när A-F-skalan börjar gälla med fördelningen på betygsstegen åren 
närmast före kan följande noteras: 

• Gränsen för godkänt: År 2013 är andelen elever som får betyget F, streck (–) eller har AS 
5,7 procent, vilket är något högre än andelen elever som EUM sista åren med G-MVG 
(5,3 procent). 
 

• Utfall på betygsstegen: Utvecklingen för den så här långt ganska korta perioden med A-
F-skalan visar att de högsta betygen ökar över tid, medan andelen E och D går ned. För 
betyget F sker en uppgång 2016.52 

 
Jämförs fördelningen mellan betygssteg under olika perioder syns sammantaget störst 
föränderlighet de målrelaterade skalorna. Andelen elever som under de målrelaterade systemen 
inte når upp till godkänd nivå är tämligen stabil fram till 2015. Relativt sett svårast är det att få 
det högsta betyget i ämnet musik under 1-5-systemet, medan störst andel elever får det högsta 
betyget under G-MVG-systemet. Noterbart är dock att andelen elever som får A i musik de 
senaste åren är högre än andelen som initialt får MVG när det införs.  
 
Figur 18a: Fördelningen på betygsstegen i musik vt åk 9, 1990-2017  

 

Ställs genomsnittsbetyget i ämnet musik i fokus kan följande noteras: 
 

• 1-5: Genomsnittsbetyget ligger klart över 3,0. En liten uppgång noteras de sista åren med 
1-5-skalan.  

• G-MVG: Det genomsnittliga betygsvärdet hamnar på 12,3 år 1998 och stiger 
kontinuerligt under hela perioden, totalt med drygt 1 poäng.  

• A-F: Det genomsnittliga betygsvärdet hamnar första året med skalan på ca 13,6, nästan 
samma nivå som under föregående period. Det stiger sedan något, vilket bryts av en 
nedgång 2016.  

 
  

                                                
52 Denna kan, som nämnts, hög grad kopplas till den flyktingvåg som kulminerade hösten 2015. En ökning sker 
också när det gäller AS och streck (–).  
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Relateras genomsnitten till sina teoretiska max- och minvärden, ligger nivån i musik högst under 
A-F-skalan, och på ungefär samma nivå under 1-5 och senare delen av G-MVG-perioden.  
 
Figur 18b: Betygsgenomsnitt/genomsnittligt betygsvärde i musik vt åk 9, 1990-2017 

 
3.6.3 Idrott/Idrott och hälsa 
Jämförs betygsutfallet i ämnet idrott/idrott och hälsa när G-MVG-systemet börjar gälla med 
fördelningen på 1-5-skalan åren närmast före skiftet kan följande noteras: 
 

• Gränsen för godkänt: År 1998 är andelen elever som EUM (inkl. AS, avsaknad av betyg) 
6,7 procent. Den är lika stor som andelen elever som under 1-5-systemets sista år hade 
betyget 1, AS eller streck (–), plus drygt 15 procent av elever som 1997 fick betyget 2. 
Används år 2000 som referenspunkt, där andelen EUM stigit något, behöver drygt 30 
procent av eleverna som 1997 fick betyget 2 inkluderas för att komma upp i samma 
andel. 
 

• Utfall på betygsstegen: Fördelningen är stabil under 1-5-systemets sista år, med viss 
ökning för de högsta betygen de sista åren. Trenden för G-MVG-perioden är att andelen 
EUM stiger de första åren för att sedan stabiliseras, med en antydan om en nedgång de 
sista åren. Andelen som får det högsta betyget ökar kontinuerligt.  

 
Jämförs betygsutfallet när A-F-skalan börjar gälla med fördelningen på betygsstegen åren 
närmast före kan följande noteras: 
 

• Gränsen för godkänt: År 2013 är andelen elever som får betyget F, streck (–) eller har AS 
8,7 procent, vilket är högre än andelen elever som EUM sista åren med G-MVG (7,9 
procent). 
 

• Utfall på betygsstegen: Utvecklingen för den så här långt ganska korta perioden med A-
F-skalan visar att de högsta betygen ökar över tid, medan andelen E, D och C går ned. 
För betyget F sker en uppgång 2016.53 

 

                                                
53 Denna kan, som nämnts, hög grad kopplas till den flyktingvåg som kulminerade hösten 2015. En ökning sker 
också när det gäller AS och streck (–).  
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Jämförs fördelningen mellan betygssteg under olika perioder syns sammantaget störst 
föränderlighet i de målrelaterade skalorna. De sista 2-3 åren med 1-5 syns dock också en tydlig 
ökning av de högsta betygen. Andelen elever som under de målrelaterade systemen inte når upp 
till godkänd nivå är den tämligen stabil fram till 2015. Relativt sett svårast är det att få det högsta 
betyget i ämnet idrott under 1-5-systemet, medan störst andel elever får det högsta betyget under 
G-MVG-systemet. Noterbart är dock att andelen elever som får A i idrott och hälsa de senaste 
åren är högre än andelen som initialt får MVG när det införs.  
 
Figur 19a: Fördelningen på betygsstegen i idrott och hälsa vt åk 9, 1990-2017  

 

Ställs genomsnittsbetyget i ämnet idrott/idrott och hälsa i fokus kan följande noteras: 

• 1-5: Genomsnittsbetyget ligger klart över 3,0. En uppgång noteras de sista åren med 1-
5-skalan.  

• G-MVG: Det genomsnittliga betygsvärdet hamnar på 12,6 år 1998 och stiger 
kontinuerligt under hela perioden, totalt med drygt 1 poäng.  

• A-F: Det genomsnittliga betygsvärdet hamnar första året med skalan på ca 13,7, i princip 
samma nivå som under föregående period. Det stiger sedan något, vilket bryts av en 
nedgång 2016.  

Om genomsnitten relateras till sina teoretiska max- och minvärden, ligger nivån i idrott/idrott 
och hälsa högst under A-F-skalan, och på ungefär samma nivå under 1-5 och senare delen av G-
MVG-perioden.  

Figur 19b: Betygsgenomsnitt/genomsnittligt betygsvärde i idrott och hälsa vt åk 9, 1990-2017 
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3.6.4 Hemkunskap/Hem- och konsumentkunskap 

Jämförs betygsutfallet i ämnet hemkunskap/hem- och konsumentkunskap när G-MVG-systemet 
börjar gälla med fördelningen på 1-5-skalan åren närmast före skiftet kan följande noteras: 

• Gränsen för godkänt: År 1998 är andelen elever som EUM (inkl. AS, avsaknad av betyg) 
4,9 procent. Den är lika stor som andelen elever som under 1-5-systemets sista år hade 
betyget 1, AS eller streck (–), plus drygt 15 procent av elever som 1997 fick betyget 2. 
Används år 2000 som referenspunkt, där andelen EUM stigit något, behöver 25 procent 
av eleverna som 1997 fick betyget 2 inkluderas för att komma upp i samma andel. 

• Utfall på betygsstegen: Fördelningen är stabil under 1-5-systemets sista år, med en smärre 
ökning för det högsta betyget sista åren. Trenden för G-MVG-perioden är att andelen 
EUM över lag är tämligen stabil, även om den stiger något de första åren för att sedan 
långsamt gå ned lite igen. Andelen som får det högsta betyget ökar kontinuerligt. 

Jämförs betygsutfallet när A-F-skalan börjar gälla med fördelningen på betygsstegen åren 
närmast före kan följande noteras: 

• Gränsen för godkänt: År 2013 är andelen elever som får betyget F, streck (–) eller har AS 
5,4 procent, vilket är något högre än andelen elever som EUM sista åren med G-MVG 
(5 procent). 

• Utfall på betygsstegen: Utvecklingen för den så här långt ganska korta perioden med A-
F-skalan visar att de högsta betygen ökar över tid, medan andelen E, D och C går ned. 
För betyget F sker en uppgång 2016.54 

Jämförs fördelningen mellan de betygssteg som råder under olika perioder syns sammantaget 
störst föränderlighet de målrelaterade skalorna. När det gäller andelen elever som under de 
målrelaterade systemen inte når upp till godkänd nivå är den tämligen stabil fram till 2015. 
Relativt sett svårast är det att få det högsta betyget i ämnet hemkunskap/hem- och 
konsumentkunskap under 1-5-systemet, medan störst andel elever får det högsta betyget under 
G-MVG-systemet. Noterbart är dock att andelen elever som får A i hem- och konsumentkunskap 
de senaste åren är högre än andelen som initialt får MVG när det införs  

Figur 20a: Fördelningen på betygsstegen i hem- och konsumentkunskap vt åk 9, 1990-2017  

 

                                                
54 Denna kan, som nämnts, hög grad kopplas till den flyktingvåg som kulminerade hösten 2015. En ökning sker 
också när det gäller AS och streck (–).  
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Ställs genomsnittsbetyget i ämnet hemkunskap/hem- och konsumentkunskap i fokus kan 
följande noteras: 
 

• 1-5: Genomsnittsbetyget ligger klart över 3,0. En liten uppgång noteras de sista åren med 
1-5-skalan.  
 

• G-MVG: Det genomsnittliga betygsvärdet hamnar på ca 12,8 år 1998 och stiger 
kontinuerligt – dock tydligast i början av perioden – totalt med knappt 1 poäng.  
 

• A-F: Det genomsnittliga betygsvärdet hamnar första året med skalan på ca 13,9, något 
lägre än sista året för föregående system. Det stiger sedan något, vilket bryts av en 
nedgång 2016.  

 
Relateras genomsnitten till sina teoretiska max- och minvärden, ligger nivån i hemkunskap/ hem- 
och konsumentkunskap högst under A-F- och senare delen av G-MVG-skalan.  
 
Figur 20b: Betygsgenomsnitt/genomsnittligt betygsvärde i hem- och konsumentk. vt åk 9, 1990-2017 

 
3.6.5 Slöjd 
Jämförs betygsutfallet i ämnet slöjd när G-MVG-systemet börjar gälla med fördelningen på 1-5-
skalan åren närmast före skiftet kan följande noteras: 
 

• Gränsen för godkänt: År 1998 är andelen elever som EUM (inkl. AS, avsaknad av betyg) 
3,9 procent. Den är lika stor som andelen elever som under 1-5-systemets sista år hade 
betyget 1, AS eller streck (–), plus drygt 15 procent av elever som 1997 fick betyget 2. 
Används år 2000 som referenspunkt, där andelen EUM stigit något, behöver drygt 25 
procent av eleverna som 1997 fick betyget 2 inkluderas för att komma upp i samma 
andel. 
 

• Utfall på betygsstegen: Fördelningen är stabil under 1-5-systemets sista år, med en smärre 
ökning för det högsta betyget sista åren. Trenden för G-MVG-perioden är att andelen 
EUM stiger de första åren för att sedan stabiliseras, med en viss tendens till nedgång de 
sista åren. Andelen som får det högsta betyget ökar kontinuerligt. 
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Jämförs betygsutfallet när A-F-skalan börjar gälla med fördelningen på betygsstegen åren 
närmast före kan följande noteras: 

• Gränsen för godkänt: År 2013 är andelen elever som får betyget F, streck (–) eller har AS 
4,4 procent, vilket är något högre än andelen elever som EUM sista åren med G-MVG 
(4,1 procent). 
 

• Utfall på betygsstegen: Utvecklingen för den så här långt ganska korta perioden med A-
F-skalan visar att de högsta betygen ökar över tid, medan andelen E och D går ned. För 
betyget F sker en uppgång 2016.55 

 
Jämförs fördelningen mellan betygssteg under olika perioder syns sammantaget störst 
föränderlighet de målrelaterade skalorna. Andelen elever som under de målrelaterade systemen 
inte når upp till godkänd nivå är tämligen stabil fram till 2015. Relativt sett svårast är det att få 
det högsta betyget i ämnet slöjd under 1-5-systemet, medan störst andel elever får det högsta 
betyget under G-MVG-systemet. Noterbart är dock att andelen elever som får A i slöjd de senaste 
åren är högre än andelen som initialt får MVG när det införs.  
 
Figur 21a: Fördelningen på betygsstegen i slöjd vt åk 9, 1990-2017  

 
Ställs genomsnittsbetyget i ämnet slöjd i fokus kan följande noteras: 
 

• 1-5: Genomsnittsbetyget ligger klart över 3,0. En liten uppgång noteras de sista åren med 
1-5-skalan.  

 
• G-MVG: Det genomsnittliga betygsvärdet hamnar på ca 12,8 år 1998 och stiger 

kontinuerligt under hela perioden, totalt med knappt 1 poäng.  
 

• A-F: Det genomsnittliga betygsvärdet hamnar första året med skalan på ca 13,8, i princip 
samma nivå som under föregående period. Det stiger sedan något, vilket bryts av en 
nedgång 2016.  

 

                                                
55 Denna kan, som nämnts, hög grad kopplas till den flyktingvåg som kulminerade hösten 2015. En ökning sker 
också när det gäller AS och streck (–).  
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Om genomsnitten relateras till sina teoretiska max- och minvärden, ligger nivån i slöjd högst 
under A-F-skalan, och på ungefär samma nivå under 1-5 och senare delen av G-MVG.  
 
Figur 21b: Betygsgenomsnitt/genomsnittligt betygsvärde i slöjd vt åk 9, 1990-2017. 

3.6.6 Summerande och jämförande kommentar estetiska och praktiska ämnen 
Införandet av en skarp gräns för godkänt i grundskolan innebär för de estetiska och praktiska 
ämnena ca 4-8 procent EUM år 1998. Lägst är andelen i slöjd, högst i idrott. Detta liknar 
kärnämnena (exkl. SVA) och moderna språk. Andelen EUM ökar något i alla estetiska/ praktiska 
ämnen de första åren. Därefter syns en stabilisering och de sista åren en tendens till nedgång. 
Andelen som ej når målen under de första åren i G-MVG-systemet motsvarar i de 
estetiska/praktiska ämnena en lika stor andel som under 1-5-systemets sista år fick ettor (samt 
AS och streck), plus ca 15-25 procent (idrott över 30 procent) av eleverna som fick tvåor. 

Under hela G-MVG-perioden har de estetiska/praktiska ämnena i regel ca 4-8 procent EUM, 
lägst i slöjd och högst i idrott. Över tid ökar andelen elever som får det högsta betyget markant 
i alla ämnena. När A-F-skalan införs innebär de första åren ca 5-9 procent av eleverna fortsatt 
inte når godkänt betyg (E) i estetiska/praktiska ämnen (alltjämt lägst andel i slöjd, högst i idrott). 
Även här ökar andelen elever som får de högsta betygen markant över tid.  

Under det relativa betygssystemets sista år liknar betygsgenomsnitten i de estetiska/praktiska 
ämnena varandra. Högst är det i slöjd och idrott. Nivåerna är jämförelsevis höga och liknar 
språktillval och särskild matematik. Även i de målrelaterade systemen är nivåerna höga, med 
hemkunskap högst av alla ämnen, följt av slöjd, idrott, bild (i paritet med moderna språk) och 
musik (ungefär som engelska och svenska). Under A-F-fortsätter genomsnittsnivåerna i de 
estetiska/praktiska ämnena att stiga och ligga jämförelsevis högt. I detta system är engelska dock 
det ämne som inledningsvis har högst genomsnittligt betygsvärde.  
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4 Huvudmönster i utfallet för åk 9 
I detta kapitel lyfts huvuddragen från föregående kapitel fram och jämförelser mellan ämnen/ 
ämnesgrupper görs i ytterligare några avseenden (alls siffror finns också i bilaga 2-4). Det 
förtjänar att upprepas att studien relaterar betygssystemen till varandra med avseende på hur de 
fördelar elevprestationer, prestationerna i sig jämförs inte. De olika betygsskalorna innebär 
också vitala skillnader när det gäller i vilken mån särskilt viktiga gränslinjer finns och hur 
prestationer benämns. Stor medvetenhet finns naturligtvis om att fördelningsprinciperna som 
sådana skiljer sig åt. På vilka grunder betyg sätts står dock som sagt inte i fokus, utan det ligger 
helt på hur betygssystemen fördelar och benämner elevernas prestationer med hjälp av sina 
betygsskalor.  
 
De ämnesvisa fördelningarna relateras dels till det egna ämnets utveckling över tid, dels till 
utfallet i andra ämnen. Huruvida fördelningsförändringar speglar att ämnen blir 
”lättare/svårare”, att eleverna kan ”mer/mindre”, eller att lärarna blir ”bättre/sämre”, kan 
rapporten inte uttala sig om. Detta eftersom principerna för betygssättning och den interna 
logiken skiljer sig åt mellan systemen, men också för att betyg som sådana inte anger huruvida 
de satts på ”korrekta ”grunder, givet det system som råder vid olika tidpunkter. Dessutom 
förändras både samhälle och skola över tid, vilket inverkar på såväl skolans uppdrag, som 
lärarnas undervisning och elevernas kunskaper. Ett tydligt exempel är engelska, som idag omger 
ungdomar i högre grad än det gjorde i början av 1990-talet, ett annat den oerhörda digitala 
utveckling som skett. Denna rapport kan illustrera att ämnesbetygens utfall förändras över tid, 
inte vad som driver förändringar eller om de är rimliga. 
 
I och med att underlaget för omfattar alla elever i åk 9 i hela Sverige 1990-2017, ger utfallet en 
totalbild över hur eleverna fördelas på betygsstegen varje år. Särskilt intresse riktas mot de 
tidpunkter då betygssystem och skalor byts ut. Här är det rimligt att anta att varken elevernas 
totala prestationer eller lärarnas sätt att undervisa och bedöma dessa prestationer – i termer av 
starkare respektive svagare – förändras särskilt mycket från ett år till ett annat även om 
betygssystemet byts ut. Med tanke på populationens storlek och skolans institutionella tröghet 
är det inom ett och samma system också rimligt att förvänta sig tämligen begränsade 
förändringar i ämnesbetygen på kort sikt. Mot en sådan bakgrund är det möjligt att försiktigt 
resonera om utvecklingen över tid inom samma betygssystem, var nya gränslinjer hamnar, samt 
hur (den relativa) svårighetsgraden i olika ämnen ser ut och eventuellt påverkas i samband med 
byten av betygssystem. 
 
Kapitlet har fyra huvudavsnitt. Först beskrivs några framträdande drag för det relativa 
betygssystemets sista år. Därefter uppmärksammas hur den betydelsefulla gränslinjen för 
godkänt faller ut i samband med att de målrelaterade systemen implementeras. Fokus ligger på 
andelen elever som inte når den godkända nivån och konsekvenserna av detta. Särskild 
uppmärksamhet ägnas SVA. Det tredje huvudavsnittet berör kortfattat utvecklingen för de 
högsta betygen, och i kapitlets sista avsnittet kommenteras vissa övergripande skillnader mellan 
ämnesområden i termer av ämnen förefaller vara relativt sett ”lättare” och ”svårare”.  
 

4.1 Relativ rangordning enligt riktlinjer – men vissa ämnesskillnader i betygsnivå  

Avsikten med det relativa betygssystemet är att rangordna elever enligt vissa riktlinjer. För 
grundskolan gäller sedan Lgr80 att betyg 3 speglar medelprestationen och ska vara vanligaste 
betyget, medan betygen 2 och 4 vanligen ska tilldelas fler elever än betygen 1 och 5. Detta 
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huvudmönster syns i alla ämnen under det relativa betygssystemets sista år. Över lag är dock 
fyrorna fler än tvåorna och femmorna fler än ettorna. Lägst är andelen ettor för särskild kurs i 
engelska och matematik, språktillval och estetiska/praktiska ämne, med undantag för idrott. 
Högst andel ettor har de allmänna kurserna i engelska och matematik, följt fysik och kemi. 
Andelen femmor är högst i de särskilda kurserna, språktillval och idrott. Lägst är andelen i 
allmän engelska och teknik. 
 
Medelbetyget i nästan alla ämnen ligger över 3,0 (inkl. elever med streck och AS). Här finns dock 
också vissa ämnesskillnader. Lägst, och under 3,0, är genomsnittet för de allmänna kurserna i 
engelska och matematik, samt SVA under de sista åren. Några av de naturorienterande ämnena 
och engelska och matematik utan kursindelning ligger strax över 3. Högst medelbetyg (ca 3,2-
3,3) har språktillval, särskilda kurser i engelska och matematik, samt estetiska/praktiska ämnen. 
Övriga ämnen finns däremellan. När det gäller medelbetyget noteras en viss uppgång i nästan 
alla ämnen det sista året 1997, främst för att något fler då får det högsta betyget.  
 

4.2 Målförväntningar på skam – tämligen stabil andel alltid under godkänt 

I samband med att det första målrelaterade betygssystemet förbereds understryks flera gånger 
att ”i princip alla” elever förväntas att klara godkänt. Denna förväntan visar sig dock omgående 
komma på skam, och andelen elever som inte får fullständiga betyg från grundskolan till följd 
av att de inte når målen i ett eller flera ämnen ökar dessutom de första åren till en bra bit över 
20 procent (Skolverket, 2001). Med smärre variationer är andelen ungefär lika stor under hela 
G-MVG-perioden (figur 22). Vissa ämnesskillnader finns, vilket kommenteras vidare nedan, men 
övergripande sker tämligen små förändringar över tid när det gäller andelen elever som inte når 
godkänt i respektive ämne; andelen är med andra ord tämligen stabil.  
 
Som visas i kapitel 2 betonas i samband med att A-F-skalan förbereds, att nivån för godkänt ska 
ligga fast. Så blir också fallet; i de flesta ämnen fortsätter andelen elever som inte når lägsta 
godkända betyg vara i stort sett lika stor när A-F som den var i slutet av G-MVG-systemet och 
totalt sett är andelen elever som lämnar grundskolan utan godkända betyg i alla ämnen fortsätter 
att ligga på ungefär samma nivå fram till 2016, då den stora flyktingvågen syns genom ett språng 
uppåt. 
 
Figur 22: Andel som ej fått betyg eller ej nått målen i ett eller flera ämnen i åk 9, 1991-2018 

Källa: Skolverket 
 

I nästkommande två avsnitt görs mer ingående jämförelser mellan ämnen och i ett tredje 
uppmärksammas konsekvenserna av att inte nå godkända betyg. 
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4.2.1 Gränslinjen för godkänt och vissa ämnesskillnader  

Den mest betydelsefulla förändringen som sker i och med det första målrelaterade betygssystemet 
är att en skarp gräns för godkänt införs. Den avgör om elever anses ha klarat grundskolan (=har 
fullständiga betyg) eller inte (=EUM i ett eller flera ämnen). När det gäller kärnämnena har G 
också avgörande betydelse för möjligheterna att ha behörighet till ett nationellt 
gymnasieprogram. Som framgått förväntas i princip alla elever nå G i alla ämnen, vilket genast 
visar sig vara en felaktig förhoppning. Över tid bekräftas snarare att en viss andel elever 
kontinuerligt inte når målen, eller som det ofta uttrycks med mål- och 
resultatstyrningsterminologi: Skolan misslyckas hela tiden med uppdraget att få alla elever att nå 
godkända betyg. Bytet till A-F-skalan förändrar inget därvidlag. En del skillnader syns dock när 
ämnen jämförs (se tabell 5). När den skarpa G-gränsen införs blir andelen underkända lägst i 
språken, med undantag för SVA, samt i estetiska ämnen (där idrott dock ligger något högre). 
SO-ämnena ligger, tillsammans med matematik, biologi och teknik på en något högre nivå. 
Medan skiftet till A-F-skalan inte i någon större grad förefaller ha påverkat andelen som inte få 
något av de godkända betygen i SO, syns i matematik, biologi och teknik en viss tendens till 
ökning. I fysik och kemi blir andelen som ej når godkänt betyg 2013, hela 11-12 procent. För 
SVA är andelen änne mycket högre, vilket ägnas särskild uppmärksamhet under nästa rubrik.  
 
Relateras andelen EUM de första åren med G-MVG-systemet till det sista året med relativa betyg, 
är huvudmönstret detsamma för i princip alla ämnen: Andelen EUM (inkl. AS, stor frånvaro) är 
ungefär lika stor som 1997 års andel betyg 1 (samt streck, AS), plus en del av betyg 2. Som 
framgår av kapitel 3 och tabell 5 varierar dock denna andel något mellan ämnena. Minst 5-15 
procent av tvåorna behöver dock i regel inkluderas för att komma upp i en andel som motsvarar 
EUM 1998. Används år 2000 som referenspunkt, då andelen EUM stigit i många ämnen, 
behöver ofta var fjärde eller var femte 2:a i fördelningen från 1997 tas med för att komma upp 
i en andel som motsvarar EUM. Mönstret för svenska som andraspråk (SVA) skiljer sig avsevärt 
( se vidare 4.2.2).   
 
Tabell 5: Ämnesvis jämförelse av ej godkänt och relation till föregående system 

Ämnen Andel EUM 
1998-2000 

I relation till 1-5 (1997) Andel ej E-A 
2013-15** 

I relation till G-MVG 
(2010-12) 

Engelska, 
svenska, 
moderna 
språk (MS) 

Sve, ca 4-5% 
MS ca 4-6% 
Eng ca 6-7% 

Alla betyg 1 (streck, AS), plus ca 5% betyg 
2 1997* i engelska, svenska 
Alla betyg 1 (streck, AS), plus 15% av 
betyg 2 1997 i moderna språk 

Sve ca 4% 
MS ca 4-5% 
Eng ca 7-8% 

Liknande till viss 
minskningstendens i 
moderna språk  

Estetiska 
ämnen 

Ca 4-8 %   
(högst idr) 

Alla betyg 1 (streck, AS), plus 15-25% av 
betyg 2 1997 (idrott något högre) 

Ca 5-9% 
(högst idr) 

Liknande till viss 
ökningstendens 

SO-ämnen Ca 7-9% Alla betyg 1 (streck, AS), plus 10-20% av 
betyg 2 1997 Ca 8-9% Liknande 

Matematik 
NO: biologi, 
teknik 

Te ca 6-7% 
Ma ca 6-8% 
Bi ca 8-10% 

Alla betyg 1 (streck, AS), plus uppemot 
10% betyg 2 1997* i matematik 
Alla betyg 1 (streck, AS), plus 15-25% av 
betyg 2 1997 i NO-ämnen 

Te ca 7-8% 
Bi ca 9-10% 
Ma ca 9-11%  

Liknande till viss 
ökningstendens  

NO: fysik, 
kemi Ca 9-11% Ca 11-12% Liknande 

SVA Ca 21-25% 
(ökande) 

Alla betyg 1 (streck, AS), plus 70-90 
procent av betyg 2 1997 

Ca 31-37% 
(ökande) 

Hopp uppåt och sedan 
ökning 

      * Endast en förhållandevis liten andel elever lästa matematik/engelska utan kursindelning.  
**  Åren närmast därefter påverkas andelen F-betyg, streck och AS märkbart av ett stort tillskott av nyanlända 

elever i högstadieåldern.  
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Relateras andelen elever som 2013-1556 inte når godkänt betyg (E-A), alltså får betyg F, streck 
(–) eller har AS, till andelen elever som EUM (inkl. AS, stor frånvaro) i slutet av G-MVG-
systemet, är de över lag likartade. Andelen elever som inte når godkänd nivå är under de första 
A-F-åren dessutom generellt stabil, med viss tilltagande tendens i några ämnen  
 
Sammanfattningsvis hamnar den gräns för godkänt som formuleras i och med det första 
målrelaterade betygssystemet på en nivå som tidigare innebar betyget 1 och i viss mån betyget 2. 
När det gäller andelen EUM som sådan, skiljer den dock något mellan ämnen och 
ämnesområden. Inom ämnena är andelen emellertid tämligen stabil under hela G-MVG-
systemet. Införandet av A-F innebär – precis som avsett – att gränslinjen ligger fast, och möjligen 
höjs något i vissa ämnen.  
 
4.2.2 Dramatisk förändring för svenska som andraspråk  
Som redan framgått är SVA det ämne som skiljer sig mest från övriga. Redan i slutet av 1-5-
systemet syns en nedgång i betygsnivå för SVA, som gör att ämnet generellt har en något lägre 
betygsnivå än många andra ämnen. Skillnaderna är dock inte stora, och nivån ligger t.ex. något 
över de allmänna kurserna i engelska och matematik. Införandet av G-MVG medför dock en 
drastisk förändring som innebär att SVA kommer att skilja sig mycket från alla andra ämnen, 
genom en påtagligt låg betygsnivå. Andelen EUM blir snabbt uppemot 25 procent, vilket 
motsvarar nästan alla betyg under 3 i slutet av det relativa systemet. Betygsnivån sjunker också 
under hela undersökningsperioden.  
 
Det förtjänar att framhållas att andelen elever med utländsk bakgrund kontinuerligt har ökat 
under undersökningsperioden, och att den genomsnittliga invandringsåldern för barn dessutom 
har stigit. Alltfler elever har också kommit till Sverige med ingen eller svag skolbakgrund 
(Skolverket, 2016a). Det utfall som införandet av en skarp gräns för godkänt i slutet av 1990-
talet omgående innebär för SVA:s vidkommande, avviker dock så mycket från alla andra ämnen 
att den inte enbart kan hänföras förändringarna i elevgruppen. Den här rapportens underlag 
möjliggör emellertid ingen fördjupning i denna fråga. Det som kan sägas är att utfallet kan tolkas 
som att införandet av det första målrelaterade betygssystemet medför en betydligt högre 
svårighetsgrad än tidigare för SVA:s del, och att detta är en påtaglig skillnad jämfört med alla 
andra ämnen.  
 
4.2.3 Svaga prestationer får avgörande betydelse  

Att i målrelaterade system inte nå godkänd nivå i något ämne är stor, eftersom det innebär att 
grundskolan avslutas ”utan fullständiga betyg”. I 1-5-systemet hamnade bara den lilla grupp 
elever som hade streck (–) i denna kategori (se figur 22 ovan). Att ”gränsen” för EUM i regel 
hamnar en bit in på betyget 2 kan tolkas som en kravökning för att anses ha fullgjort 
grundskolan på ett godtagbart sätt. Även om betyget 1 inte betraktas som ”bra” utgör det ändå 
ett ”giltigt” betyg under 1-5-systemet, i linje med intentionerna när systemet införs. Under det 
relativa betygssystemet fungerar därtill betygsgenomsnitt som konkurrensmedel. Det innebär att 
lite sämre ämnen och prestationer kan uppvägas av starkare. Detta framhålls också som fördel 
när systemet introduceras i grundskolan. Att låga grundskolebetyg kan indikera att 
förutsättningarna att klara vissa gymnasieutbildningar dåliga, är samtidigt uppenbart. Detta 
berörs emellertid inte vidare här.  

                                                
56 Den tydliga ökning i andelen elever som ej får godkänt betyg (E-A) som kan noteras för 2016 i de flesta ämnen, 
kan som påtalats tidigare primärt kopplas till den stora flyktingvåg som kulminerade hösten 2015.  
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Det första målrelaterade betygssystemet kommer med nya skarpa gränslinjer. Dessa utgörs dels 
av ett generellt krav på lägst G i alla ämnen för att anses ha klarat grundskolan dels ett specifikt 
krav på G i kärnämnena för att får behörighet till ett nationellt gymnasieprogram. Varje EUM 
får därför avgörande betydelse. Skolan anses ha misslyckats med sitt uppdrag varje gång elever 
bedöms ha alltför svaga kunskaper i ett ämne, och EUM i något kärnämne sätter stopp för 
ordinarie gymnasiestudier. ”Svaga” prestationer i form av EUM kan aldrig kompenseras genom 
att ha andra styrkeområden.  
 
A-F-skalan bekräftar denna logik. Här tillkommer också behörighetskrav om minst betyget E i 
ytterligare ett antal ämnen för att bli behörig till nationella gymnasieprogram (i vilka och hur 
många ämnen beror på program). Vikten av att inte ha några ”svaga” sidor understryks därmed 
ytterligare. Under den senaste tiden har en diskussion om riktlinjerna för betygssättning därtill 
tagit fart, inriktad på hur särskiljandet i flera bedömningskriterier för varje ämne, samt reglerna 
för sammanvägning, kan innebära att elevers svagaste prestationer får avgörande betydelse för 
betyget. Inte heller detta diskuteras dock vidare här.  
 

4.3 Tilltagande andel höga betyg i de målrelaterade systemen 

Att andelen elever som får det högsta betyget kontinuerligt ökar i de flesta ämnen under de två 
målrelaterade systemen är samtidigt intressant att framhålla. Medan andelen elever som återfinns 
i den nedre delen (eller under) betygsskalan är tämligen stabil över tid, blir den starkaste gruppen 
i termer av höga betyg allt större. Med undantag för det allra sista året med 1-5, då andelen 
elever som får femmor ökar något i de flesta ämnen, syns inga tecken på något liknande under 
det relativa systemets sista tid.   
 
I de båda målrelaterade systemen ökar dock kontinuerligt andelen elever med höga betyg. Under 
det första målrelaterade systemet ökar andelen elever som får MVG stadigt, allra mest markant 
i engelska, moderna språk och estetiska/praktiska ämnen. Minst är ökningen i NO-ämnena och 
SVA. Under den jämförelsevis korta period som A-F-skalan använts syns i alla ämnen utom SVA 
och matematik, tydligt en utveckling mot alltfler A och i viss mån B.57 Mer styrning i form av 
fler, och enligt ambitionen ”tydligare”, riktlinjer, samt ett utökat antal betygssteg, har således 
inte medfört ökad stabilitet i betygssättningen, tvärtom. Som nämnts indikerar andra studier att 
den stigande betygsnivån i hög grad kan förklaras som betygsinflation (Björklund, Fredriksson, 
Gustafsson, & Öckert, 2010; Gustafsson, Cliffordson, & Erickson, 2014; Tyrefors Hinnerich & 
Vlachos, 2016; Vlachos, 2018).  
 

4.4 ”Lättare” och ”svårare” ämnen? 

Uppmärksamhet på vilka ämnen och ämnesområden som under varje betygssystem resulterar i 
jämförelsevis höga respektive långa genomsnittsbetyg synliggör påtagliga likheter mellan 
systemen.58 Tänks den första periodens kursindelade engelska och matematik bort är det i hög 
grad samma ämnen och ämnesgrupper som återfinns både i toppen och botten. I estetiska ämnen 
                                                
57 Flyktingströmmen, som nådde sin kulmen hösten 2015, syns tydligt genom att andelen betyg F (tillsammans med 
streck (–) och AS) stiger markant 2016. I ämnen som nyanlända elever vanligen inte har, svenska och moderna 
språk, syns utvecklingen mot allt större andel höga betyg, utan denna parallella ökning av elever som inte når 
godkänt betyg.  
58 Mönstret återspeglas över lag också i den ovan presenterade skillnaden mellan ämnen när det gäller elever som 
inte når godkänd nivå. 
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och språk, med undantag för SVA, är betygsnivåerna högst. Kemi, fysik och matematik har 
kontinuerligt jämförelsevis låga betygsnivåer och allra lägst ligger SVA. Som nämnts syns redan 
i slutet av 1-5-systemet tendenser till lägre betyg i SVA-betygen, men G-MVG medför ändå en 
drastisk betygsnedgång, som gör att ämnet hamnar mycket lägre än alla andra ämnen. Medan 
övriga ämnen över tid ligger stilla eller ökar sitt betygsgenomsnitt, sjunker också betygen i SVA 
under hela perioden. Den nedåtgående utvecklingen fortsätter under A-F, samtidigt som nästan 
alla andra ämnen har en stigande kurva till och med 2015.  
 
Tabell 6: Jämförelsevis höga/långa betygsnivåer under de tre systemen 

 Jämförelsevis hög betygsnivå  Jämförelsevis låg betygsnivå  Kommentar 

1-5 - Språktillval, ssk. eng/ma 
- Estetiska/praktiska ämnen 

- Allm. eng/ma, (SVA) 
- Eng/ma utan kursindelning 
- Kemi, fysik 

Sjunkande genomsnitt för SVA 
sista åren. Första åren i paritet 
med svenska 

G-MVG - Estetiska ämnen 
- Moderna språk, engelska, svenska 

- SVA 
- Kemi, fysik, matematik SVA långt under övriga ämnen 

A-F 
- Engelska 
- Estetiska ämnen 
- Svenska, moderna språk 

- SVA 
- Kemi, fysik, matematik 

SVA:s avstånd till övriga ämnen 
än längre 

 
Det senaste kvartsseklet har det med andra ord hela tiden varit relativt sätt ”lättare” eller 
”svårare” att få högre betyg i samma ämnen, oavsett om betygssystemet haft i uppgift att 
rangordna eller betygsätta i relation till definierade kunskapsmål. Mönstret antyder att det finns 
ämnestraditioner som gör att ämnena i förhållande till varandra får lite skilda svårighetsgrader. 
Att dessa syns även i det relativa betygssystemet är också en tydlig indikation på att 
betygssättning och rangordning även under detta system sker i relation till ett specifikt 
kunnande.59 Detta är dock inte platsen att vidare diskutera tänkbara orsaker till (antydda) 
ämnesskillnader i svårighetsgrad. 
 
  

                                                
59 Som redan nämnts visar den tilläggsstudie som gjordes till Läraruppdraget också att många lärare arbetade med 
”ganska klart definierade kriterier som inte direkt har med rangordning att göra” för det lägsta och det högsta 
betyget (bilaga till SOU 1992:59, s. 9).  
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5 Fördelning på betygssteg och genomsnittsbetyg i åk 6 2013-17 
Vårterminen 2013 lämnar den första kullen elever åk 6 med betyg enligt A-F-skalan. I detta 
kapitel åskådliggörs fördelningen på betygsstegen (A-F), streck (–) och anpassad studiegång (AS) 
för alla elever som slutat åk 6 åren 2013-17. För att få en referenspunkt visas även utfallet i åk 
9. De genomsnittliga betygsvärdena för åk 6 och åk 9 jämförs också. Genom att relatera utfallen 
i åk 6 och 9 till varandra, ges en indikation på i vilken mån betygskraven liknar/skiljer sig åt 
mellan stadierna. Tonvikten ligger på tiden före 2016. Även i åk 6 sker 2016 en viss uppgång i 
andelen elever som inte klarar godkänt betyg, vilket, som nämnts, kan kopplas till den stora 
flyktingströmmen 2015. Åk 9 förefaller dock ha påverkats i högre grad än åk 6.  
 
Precis som i kapitel 3 presenteras utfallet för varje ämne, ordnat ämnesgruppsvis. De 
genomsnittliga betygsvärdena presenteras dock samlat för varje ämnesgrupp. 
 
För att förbereda läsaren klargörs först några huvuddrag: 

• Redan första året med betyg i åk 6 är det i alla ämnen en märkbar andel elever som inte 
når godkänt betyg (ca 4-8 procent), och andelen ligger sedan kvar på ungefär samma 
nivå i de flesta ämnen.  

• I de flesta ämne är andelen elever som inte når godkänt något lägre i åk6 än i åk 9.  
• SVA avviker även i åk 6 från övriga ämnen även, genom att både ha en betydligt högre 

andel elever som inte når godkänt betyg 2013 (var tredje) och att andelen ökar över tid. 
• Jämfört med åk 9 föreligger i åk 6 större likhet mellan olika ämnens betygsnivå. Över 

lag är det dock samma ämnen i åk 6 och 9 som uppvisar de högsta/lägsta genomsnittliga 
betygsvärdena.  

 

5.1 Kärnämnen 

Även i åk 6 kan kärnämnena engelska, svenska och matematik betraktas som ”viktigast”. Det 
signaleras bland annat genom en lång tradition av nationella prov i dessa ämnen.60  
 
5.1.1 Engelska 
Jämförs betygsutfallet i ämnet engelska för eleverna i åk 6 och 9 framträder följande: 
 

• Under godkänd nivå: Andelen elever som inte når godkänt betyg är något högre i åk 6 
än i åk 9. Andelen med betyg F i åk 6 (ca 8-9 procent) ligger ca 1-3 procentenheter högre 
än för åk 9, medan andelarna AS och streck (–) är lägre i åk 6. 
 

• Utfall på betygsstegen: Även i åk 6 ökar andelen elever som får A över tid. Tämligen stor 
likhet råder mellan åk 6 och 9 när det gäller fördelning på betygsstegen.  

 

                                                
60 En kort period fanns i åk 6 nationella prov även i NO och SO. Efter ett testår 2012 blev nationella NO-/SO-prov 
obligatoriska 2013-14. 2015 gjordes proven frivilliga och från 2016 görs inga nationella prov i NO och SO i åk 6.  
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Figur 23: Fördelningen på betygsstegen i engelska vt åk 6 och åk 9, 2013-2017  

 
5.1.2 Matematik 
Jämförs betygsutfallet i ämnet matematik för eleverna i åk 6 och 9 framträder följande: 
 

• Under godkänd nivå: Andelen elever som inte når godkänt betyg är något lägre i åk 6 än 
i åk 9. Andelen med betyg F i åk 6 (ca 7-10 procent) ligger dock lite över åk 9, medan 
andelarna AS och streck (–) är lägre i åk 6. 
 

• Utfall på betygsstegen: Över tid syns vissa fluktuationer i fördelning på betygsstegen. 
Andelen elever som får de högsta betygen minskar över tid i åk 6. I åk 6 fördelas eleverna 
dock jämnare mellan betygsstegen jämfört med åk 9, där en mycket stor andel elever får 
betyget E.  

 
Figur 24: Fördelningen på betygsstegen i matematik vt åk 6 och åk 9, 2013-2017  
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5.1.3 Svenska 

Jämförs betygsutfallet i ämnet svenska för eleverna i åk 6 och 9 framträder följande: 

• Under godkänd nivå: Andelen elever som inte når godkänt betyg är något högre i åk 6 
än i åk 9. Andelen med betyg F i åk 6 (ca 4,5-5 procent) ligger ca 2 procentenheter högre 
än för åk 9, medan andelarna AS och streck (–) är lägre i åk 6. 

• Utfall på betygsstegen: Tämligen stor stabilitet föreligger i fördelning på betygsstegen och 
likheterna mellan åk 6 och 9 är stora. Jämfört med åk 9 har dock relativt sett färre elever 
i åk 6 högsta betyget och trenden mot allt fler A är inte lika framträdande.  

Figur 25: Fördelningen på betygsstegen i svenska vt åk 6 och åk 9, 2013-2017  

 
5.1.4 Svenska som andraspråk 

Jämförs betygsutfallet i ämnet SVA för eleverna i åk 6 och 9 framträder följande: 

• Under godkänd nivå: Andelen elever som inte når godkänt betyg är stor och ökande i 
både åk 6 och 9. Andelen med betyg F i åk 6 är någon procentenhet högre än i åk 9 fram 
till 2014 (ca 29-31 procent), därefter blir andelen F högre i åk 9.  

• Utfall på betygsstegen: Den stora ökningen av betyg F gör att andelen elever på övriga 
betygssteg minskar i båda årskurserna. Den, jämfört med andra ämnen, lilla andel elever 
som har betygen A och B är dock tämligen stabil över tid.  

Figur 26: Fördelningen på betygsstegen i svenska som andraspråk vt åk 6 och åk 9, 2013-2017  
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5.1.5 Genomsnittliga betygsvärden 

De genomsnittliga betygsvärdena i kärnämnena liknar varandra i åk 6 och 9. I engelska och 
svenska ligger nivåerna något högre i åk 9, medan det omvända gäller för matematik. 
Genomsnittsvärdet är lägre i matematik än i engelska och svenska i båda årskurserna, men 
skillnaderna är mindre markanta i åk 6. Det genomsnittliga betygsvärdet i SVA ligger i båda 
årskurserna betydligt lägre än alla andra ämnen.   
 
Figur 27: Genomsnittligt betygsvärde i kärnämnen i åk 6 och åk 9, vt 2013-2017 

 

5.2 Naturorienterande ämnen  

Till skillnad från i åk 9 är det i åk 6 möjligt att sätta blockbetyg i de naturorienterande ämnena 
under A-F-systemet. Tendensen är dock att allt färre elever får blockbetyg. År 2013 fick ungefär 
en tredjedel av eleverna blockbetyg i NO. 2017 var andelen under 20 procent. 
 
5.2.1 Biologi 
Jämförs betygsutfallet i ämnet biologi för eleverna i åk 6 och 9 framträder följande: 

• Under godkänd nivå: Andelen elever som inte når godkänt betyg är ca 5-6 procent i åk 
6, vilket generellt är några procentenheter lägre än i åk 9. Den lägre andelen gäller såväl 
betyget F som AS och streck (–).  

• Utfall på betygsstegen: Likheten i fördelning på betygsstegen är tämligen stor mellan åk 
6 och 9. Andelen A är emellertid något lägre i åk 6. Även i åk 6 ökar andelen elever som 
får de högsta betygen över tid, dock ej lika markant som i åk 9. 

Figur 28: Fördelningen på betygsstegen i biologi vt åk 6 och åk 9, 2013-2017  
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5.2.2 Fysik 

Jämförs betygsutfallet i ämnet fysik för eleverna i åk 6 och 9 framträder följande: 
 

• Under godkänd nivå: Andelen elever som inte når godkänt betyg är ca 6-7 procent i åk 
6, vilket generellt är några procentenheter lägre än i åk 9. Den lägre andelen gäller såväl 
betyget F som AS och streck (–).  
 

• Utfall på betygsstegen: Likheten i fördelning på betygsstegen är tämligen stor mellan åk 
6 och 9. Andelen A är emellertid något lägre i åk 6. Även i åk 6 ökar andelen elever som 
får de högsta betygen över tid, dock ej lika markant som i åk 9. 

 
Figur 29: Fördelningen på betygsstegen i fysik vt åk 6 och åk 9, 2013-2017  

 
5.2.3 Kemi 
Jämförs betygsutfallet i ämnet kemi för eleverna i åk 6 och 9 framträder följande: 

• Under godkänd nivå: Andelen elever som inte når godkänt betyg är ca 6-7 procent i åk 
6, vilket generellt är några procentenheter lägre än i åk 9. Den lägre andelen gäller såväl 
betyget F som AS och streck (–).  

• Utfall på betygsstegen: Likheten i fördelning på betygsstegen är tämligen stor mellan åk 
6 och 9. Andelen A är emellertid något lägre i åk 6. Även i åk 6 ökar andelen elever som 
får de högsta betygen över tid, dock ej lika markant som i åk 9. 

Figur 30: Fördelningen på betygsstegen i kemi vt åk 6 och åk 9, 2013-2017  
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5.2.4 Teknik 

Jämförs betygsutfallet i ämnet teknik för eleverna i åk 6 och 9 framträder följande: 
 

• Under godkänd nivå: Andelen elever som inte når godkänt betyg är ca 4 procent i åk 6, 
vilket generellt är några procentenheter lägre än i åk 9. Den lägre andelen gäller såväl 
betyget F som AS och streck (–).  
 

• Utfall på betygsstegen: Likheten i fördelning på betygsstegen är tämligen stor mellan åk 
6 och 9. Andelen A är emellertid något lägre i åk 6. Även i åk 6 ökar andelen elever som 
får de högsta betygen över tid, dock ej lika markant som i åk 9. 

 
Figur 31: Fördelningen på betygsstegen i teknik vt åk 6 och åk 9, 2013-2017  

 
5.2.5 Blockbetyg NO 

Blockbetyg kan inte ges i åk 9 under A-F-skalan. För åk 6 liknar dock utfallet för blockbetyg i 
NO ämnesbetygen, med en andel som ej når godkänd nivå ungefär i paritet med teknikämnet. 
Det något avvikande året 2014 – med en temporär uppgång i andelen E och nedgång för övriga 
godkända betygssteg – syns här, precis som i ämnesbetygen i biologi, fysik och kemi. Att andelen 
elever med högsta betyg ökar något över tid syns också för blockbetyg i NO.   
 
Figur 32: Fördelningen på betygsstegen i blockbetyg NO vt åk 6, 2013-2017  
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5.2.6 Genomsnittliga betygsvärden 

De genomsnittliga betygsvärdena i NO-ämnena liknar varandra i åk 6 och 9. I teknikämnet är 
nivåerna i princip desamma, medan åk 6 ligger något högre än åk 9 i biologi, fysik och kemi. 
Betygsvärdena i NO-ämnena ligger för åk 6 i paritet med matematikämnet.  
 
Figur 33: Genomsnittligt betygsvärde i naturorienterande ämnen i åk 6 och åk 9, vt 2013-2017 

 

5.3 Samhällsorienterande ämnen  

Till skillnad från i åk 9 är det i åk 6 möjligt att sätta blockbetyg i de samhällsorienterande 
ämnena under A-F-systemet. Tendensen är dock att allt färre elever får blockbetyg. År 2013 var 
det ungefär en tredjedel av eleverna som fick blockbetyg i SO. 2017 var andelen under 20 
procent. 
 
5.3.1 Geografi 
Jämförs betygsutfallet i ämnet geografi för eleverna i åk 6 och 9 framträder följande: 

• Under godkänd nivå: Andelen elever som inte når godkänt betyg är ca 6-7 procent i åk 
6, vilket generellt är något lägre än i åk 9. Den lägre andelen gäller framförallt AS och 
streck (–). 

• Utfall på betygsstegen: Likheten i fördelning på betygsstegen är tämligen stor mellan åk 
6 och 9. Andelen A är emellertid något lägre i åk 6. Även i åk 6 ökar dock andelen elever 
som får de högsta betygen över tid. 

Figur 34: Fördelningen på betygsstegen i geografi vt åk 6 och åk 9, 2013-2017  
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5.3.2 Historia 

Jämförs betygsutfallet i ämnet historia för eleverna i åk 6 och 9 framträder följande: 

• Under godkänd nivå: Andelen elever som inte når godkänt betyg är ca 6-7 procent i åk 
6, vilket generellt är något lägre än i åk 9. Den lägre andelen gäller framförallt AS och 
streck (–).  

• Utfall på betygsstegen: Likheten i fördelning på betygsstegen är tämligen stor mellan åk 
6 och 9. Andelen A är emellertid något lägre i åk 6. Även i åk 6 ökar dock andelen elever 
som får de högsta betygen över tid. 

Figur 35: Fördelningen på betygsstegen i historia vt åk 6 och åk 9, 2013-2017  

 
5.3.3 Religion 
Jämförs betygsutfallet i ämnet religion för eleverna i åk 6 och 9 framträder följande: 

• Under godkänd nivå: Andelen elever som inte når godkänt betyg är ca 6 procent i åk 6, 
vilket generellt är något lägre än i åk 9. Den lägre andelen gäller framförallt AS och streck 
(–). 

• Utfall på betygsstegen: Likheten i fördelning på betygsstegen är tämligen stor mellan åk 
6 och 9. Andelen A är emellertid något lägre i åk 6. Även i åk 6 ökar dock andelen elever 
som får de högsta betygen över tid. 

Figur 36: Fördelningen på betygsstegen i religion vt åk 6 och åk 9, 2013-2017  
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5.3.4 Samhällskunskap 

Jämförs betygsutfallet i ämnet samhällskunskap för eleverna i åk 6 och 9 framträder följande: 
 

• Under godkänd nivå: Andelen elever som inte når godkänt betyg är ca 5-6 procent i åk 
6, vilket generellt är något lägre än i åk 9. Den lägre andelen gäller framförallt AS och 
streck (–). 
 

• Utfall på betygsstegen: Likheten i fördelning på betygsstegen är tämligen stor mellan åk 
6 och 9. Andelen A är emellertid något lägre i åk 6. Även i åk 6 ökar dock andelen elever 
som får de högsta betygen över tid. 

 
Figur 37: Fördelningen på betygsstegen i samhällskunskap vt åk 6 och åk 9, 2013-2017  

 
5.3.5 Blockbetyg SO 

Blockbetyg kan inte ges i åk 9 under A-F-skalan. För åk 6 liknar dock utfallet för blockbetyg i 
SO ämnesbetygen, med en andel som ej når godkänd nivå ungefär i paritet med 
samhällskunskapsämnet. Att andelen elever med högsta betyg ökar något över tid syns också för 
blockbetyg i SO.  
 
Figur 38: Fördelningen på betygsstegen i blockbetyg SO vt åk 6, 2013-2017  
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5.3.6 Genomsnittliga betygsvärden 

De genomsnittliga betygsvärdena i SO-ämnena liknar nästan helt varandra i åk 6 och 9. Högst 
ligger blockbetygen. Betygsvärdena i SO-ämnena ligger för åk 6 i paritet med NO-ämnena och 
matematik.  
 
Figur 39: Genomsnittligt betygsvärde i samhällsorienterande ämnen i åk 6 och åk 9, vt 2013-2017 

 

5.4 Estetiska och praktiska ämnen  

Fem estetiska och praktiska ämnen ingår i både åk 6 och 9.   
 
5.4.1 Bild 
Jämförs betygsutfallet i ämnet bild för eleverna i åk 6 och 9 framträder följande: 
 

• Under godkänd nivå: Andelen elever som inte når godkänt betyg är ca 2-3 procent i åk 
6, vilket generellt är något lägre än i åk 9. Den lägre andelen gäller såväl betyget F som 
AS och streck (–).  
 

• Utfall på betygsstegen: Likheten i fördelning på betygsstegen är tämligen stor mellan åk 
6 och 9. Andelen A är emellertid lägre i åk 6. Även i åk 6 ökar dock andelen elever som 
får de högsta betygen över tid. 

 
Figur 40: Fördelningen på betygsstegen i bild vt åk 6 och åk 9, 2013-2017  
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5.4.2 Musik 

Jämförs betygsutfallet i ämnet musik för eleverna i åk 6 och 9 framträder följande: 

• Under godkänd nivå: Andelen elever som inte når godkänt betyg är ca 3 procent i åk 6, 
vilket generellt är något lägre än i åk 9. Den lägre andelen gäller såväl betyget F som AS 
och streck (–).  

• Utfall på betygsstegen: Likheten i fördelning på betygsstegen är tämligen stor mellan åk 
6 och 9. Andelen A är emellertid lägre i åk 6. Även i åk 6 ökar dock andelen elever som 
får de högsta betygen över tid. 

Figur 41: Fördelningen på betygsstegen i musik vt åk 6 och åk 9, 2013-2017  

 
5.4.3 Idrott och hälsa 

Jämförs betygsutfallet i ämnet idrott och hälsa för eleverna i åk 6 och 9 framträder följande: 

• Under godkänd nivå: Andelen elever som inte når godkänt betyg är ca 5-7 procent i åk 
6, vilket generellt är något lägre än i åk 9. Den lägre andelen gäller framförallt AS och 
streck (–).  

• Utfall på betygsstegen: Likheten i fördelning på betygsstegen är tämligen stor mellan åk 
6 och 9. Andelen A är emellertid lägre i åk 6. Även i åk 6 ökar dock andelen elever som 
får de högsta betygen över tid. 

Figur 42: Fördelningen på betygsstegen i idrott och hälsa vt åk 6 och åk 9, 2013-2017  
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5.4.4 Hem- och konsumentkunskap 

Jämförs betygsutfallet i ämnet hem- och konsumentkunskap för eleverna i åk 6 och 9 framträder 
följande: 

• Under godkänd nivå: Andelen elever som inte når godkänt betyg är ca 3 procent i åk 6, 
vilket generellt är något lägre än i åk 9. Den lägre andelen gäller såväl betyget F som AS 
och streck (–).  

• Utfall på betygsstegen: Likheten i fördelning på betygsstegen är tämligen stor mellan åk 
6 och 9. Andelen A är emellertid lägre i åk 6. Även i åk 6 ökar dock andelen elever som 
får de högsta betygen över tid. 

Figur 43: Fördelningen på betygsstegen i hem- och konsumentkunskap vt åk 6 och åk 9, 2013-2017  

 

5.4.5 Slöjd 
Jämförs betygsutfallet i ämnet slöjd för eleverna i åk 6 och 9 framträder följande: 

• Under godkänd nivå: Andelen elever som inte når godkänt betyg är ca 2 procent i åk 6, 
vilket generellt är något lägre än i åk 9. Den lägre andelen gäller såväl betyget F som AS 
och streck (–).  

• Utfall på betygsstegen: Likheten i fördelning på betygsstegen är tämligen stor mellan åk 
6 och 9. Andelen A är emellertid lägre i åk 6. Även i åk 6 ökar dock andelen elever som 
får de högsta betygen över tid. 

Figur 44: Fördelningen på betygsstegen i slöjd vt åk 6 och åk 9, 2013-2017  

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

AS (–) F E D C B A

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

AS (–) F E D C B A

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

AS (–) F E D C B A

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

AS (–) F E D C B A



 76 

5.4.6 Genomsnittliga betygsvärden 

De genomsnittliga betygsvärdena i de estetiska ämnena liknar varandra i åk 6 och 9 när det gäller 
musik och idrott. I bild ligger åk 6 lägre än åk 9 och i hemkunskap och slöjd klart lägre. De 
sistnämnda ämnena ligger nivåmässigt också betydligt lägre än övriga estetiska/praktiska ämnen 
i åk 6. Dessa två ämnen har, för åk 6, genomsnittliga betygsvärden ungefär i nivå med svenska, 
medan bild, musik och idrott ligger mellan svenska och engelska.  
 
Figur 45: Genomsnittligt betygsvärde i estetiska och praktiska ämnen i åk 6 och åk 9, vt 2013-2017 

 

5.5 Införandet av betyg i åk 6 – summerande jämförelse med åk 9 

De genomsnittliga betygsvärdena indikerar att mindre betygsskillnader mellan olika ämnen 
föreligger i åk 6 jämfört med i åk 9. Till exempel ligger de i åk 6 nästan på samma nivå i 
matematik, NO och SO. Samtidigt finns samma huvudmönster mellan årskurserna, i form av att 
det är samma ämnen/ämnesområden som ligger högst respektive lägst när ämnenas betygsvärden 
jämförs med varandra. Estetiska ämnen och språk – med undantag för SVA – har de högsta 
betygsvärdena i både åk 6 och 9. SVA ligger långt under alla andra ämnen i både åk 6 och 9. 
Därutöver ligger kemi och fysik relativt sett lägst i båda årskurserna.  
 
Tabell 7: Relativt sett högst och lägst betygsnivåer (betygsvärden) i åk 6 och åk 9, 2013-2017 

 Åk 6 Åk 9  Kommentar 

Högst 
betygsnivå 

- Engelska 
- Estetiska ämnen 
- Svenska 

- Engelska 
- Estetiska ämnen 
- Svenska, moderna språk 

Över lag mindre skillnader mellan 
ämnen i åk 6 än åk 9 
Samma ämnen/ämnesområden i 
topp/botten i båda åk Lägst 

betygsnivå 
- SVA 
- Kemi, fysik 

- SVA 
- Kemi, fysik, matematik 

 
De mindre skillnaderna mellan ämnen i åk 6 syns också när andelen elever som inte når godkänd 
nivå ställs i fokus. I tabellen 8 jämförs andelen elever som de första åren med A-F inte får godkänt 
betyg (betyg F, streck (–), AS) i olika ämnen i åk 6 respektive 9. Större ämnesskillnader föreligger 
i åk 9. Samtidigt liknar huvudmönstren inom olika ämnesområden varandra i båda årskurserna.  
 
Som nämnts flera gånger tidigare har SVA som den i särklass största andelen elever som inte når 
godkänt betyg. Med undantag för engelska och svenska är det i alla ämnen sedan en större andel 
elever som inte når godkänt betyg i åk 9 jämfört med åk 6. Det beror i regel på att såväl andelen 
F, som andelen streck (–) och elever med AS är högre i åk 9.61 Den relativt sett höga andelen ej 

                                                
61 I SO-ämnena är andelen F-betyg dock ungefär lika stor i åk 6 och 9.  
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godkända elever i NO-ämnen i åk 9 återfinns inte i åk 6. I åk 6 framstår istället engelska som 
det ämne som störst andel elever har bekymmer med.  
 
Tabell 8: Andel som ej når målen i åk 6 och 9, 2013-2015 

Ämnen 
Andel ej godkänt Kommentar  

Åk 6  Åk 9  

Kärn-
ämnen 

Engelska  ca 9% ca 7-8% Större andel ej godkänt i engelska och svenska i åk 6. 
Större andel ej godkänt i matematik åk 9. Relativt sett stor 
andel ej godkänt i matematik i båda åk.  
Mycket stor andel ej godkänt i SVA i båda åk.  

Svenska ca 5% ca 4% 
Matematik ca 8-9% ca 9-11% 
SVA ca 33-35% ca 31-37% 

NO-
ämnen 

Biologi ca 5-6% ca 9-10% 
Större andel ej godkänt i åk 9.  
I åk 9 (ej åk 6) relativt sett stor andel ej godkänt i NO jämfört 
med andra ämnesområden. 

Fysik ca 6-7% ca 11-12% 
Kemi ca 6-7% ca 11-12% 
Teknik ca 4% ca 7-8% 

SO-
ämnen 

Geografi ca 6-7% ca 8-9 % 
Något större andel ej godkänt i åk 9. 
Ämnesområdet uppvisar störst likhet mellan åk 6 och 9. 
 

Historia ca 6-7% ca 8-9 % 
Religion ca 6% ca 8-9 % 
Samhällsk. ca 5-6% ca 8-9 % 

Estetiska/ 
praktiska 
ämnen 

Bild ca 2 % ca 5 % 
Större andel ej godkänt i åk 9. Dock samma huvudmönster i 
båda åk, med störst andel ej godkänt i idrott, lägst i bild, slöjd.  
Estetiska/praktiska ämnesområdet lägst andel ej godkänt i 
både åk 6 och 9. 

Musik ca 3 % ca 6 % 
Idrott ca 5-6 % ca 9 % 
Hemkunskap ca 3 % ca 5-6 % 
Slöjd ca 2 % ca 4-5 % 

Kommentar: Gult indikerar en högre andel som ej når godkänt jämfört med åk 6/9 

 
Även om denna studie inte kan uttala sig om orsakerna till att betygsskillnaderna mellan 
ämnesområdena är mindre i åk 6, finns anledning att lyfta fram två aspekter som framstår som 
relevanta i sammanhanget. Eleverna i åk 6 har för det första i regel färre betygssättande lärare 
än eleverna i åk 9; en och samma lärare sätter med andra ord fler betyg. För det andra fanns vid 
införandet av A-F-skalan ingen etablerad nivå för godkänt i åk 6. Enligt beslutsunderlagen skulle 
den tidigare fastslagna – och för verksamma lärare kända – nivån för godkänt ligga kvar i åk 9. 
Som framgår av sammanställningen för åk 9 finns sedan 1990-talet också ett tämligen stabilt 
mönster när det gäller ämnenas ”svårighetsgrad” i förhållande till varandra (mätt som 
genomsnittsbetyg/genomsnittligt betygsvärde).   
 
Samtidigt som det över lag är en större andel elever som inte når godkänt betyg i åk 9 jämfört 
med i åk 6, är det i alla ämnen utom matematik också en större andel elever i åk 9 som får det 
högsta betyget A. Spännvidden i betyg framstår alltså sammantaget som större i åk 9. Även om 
andelen A-betyg är lägre i åk 6 jämfört med åk 9, syns tendensen att alltfler elever får de högre 
betygen också i åk 6. I vissa ämnen är den dock lite mindre framträdande än i åk 9.  
 
För elever som inte når godkända betyg (i vissa ämnen) i åk 9 kan dörren till nationella 
gymnasieprogram stängas, eller i alla fall kräva en ”omväg”. Att inte nå godkänt i betyg i åk 6 
får inte samma konsekvenser för den fortsatta skolgången; årskurs 7 tar i regel vid oavsett. I åk 
6 har heller inte höga betyg någon direkt betydelse, eftersom betygen inte fungerar som 
urvalsverktyg för vidare studier.  
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6 Betygsreformer och betygsutfall – avslutande diskussion 
Denna rapport visar hur eleverna som går ut svensk grundskola åren 1990-2017, då tre olika 
betygssystem är i bruk, fördelas på de betygssteg som används under olika perioder. Från och 
med 2013 inkluderas även åk 6. I detta avslutande kapitel summeras först några huvudmönster 
för fördelningen på betygssteg i olika ämnen och de betygsgenomsnitt som denna fördelning ger 
upphov till.62 Utfallet kommenteras sedan kortfattat i relation till de politiska huvudambitioner 
ligger bakom de olika betygssystemen och som presenterades i kapitel 2.   
 

6.1 Betygsutfallet över tid – övergripande mönster  

De tre betygssystem som tillämpats i åk 9 under undersökningsperioden skiljer sig åt på flera 
avgörande punkter. Den största skiljelinjen går mellan det relativa betygssystem som tillämpades 
till senare delen av 1990-talet och det första målrelaterade betygssystem som ersatte det. Den 
enskilt kanske mest avgörande förändring som sker är införandet av en skarp gräns för godkänt. 
Den medför omgående att en märkbar andel av eleverna presterar under den miniminivå som 
fastslagits som godkänd. Andelen motsvarar i alla ämnen en lika stor andel som 1997 fick ettor, 
samt ca 5-25 procent av tvåorna. Andelen elever som ej uppnår målen (EUM) varierar något 
mellan ämnena, men inom varje ämne råder tämligen stor stabilitet i andelen EUM under hela 
G-MVG-perioden. Införandet av A-F-skalan innebär härvidlag inte någon förändring. Andelen 
elever som inte når lägsta godkända betyg ligger för merparten av ämnena i paritet med nivån 
under G-MVG-systemet, medan tendenser till viss ökning syns i några ämnen.   
 
Ett betydande undantag från huvudmönstret finns dock i svenska som andraspråk (SVA). Där 
innebär införandet av en skarp godkäntgräns omgående en mycket stor andel EUM, närmare var 
fjärde elev. I SVA ökar också andelen kontinuerligt. Till skillnad från andra ämnen medför A-F-
skalan dessutom ett betydande hopp uppåt i andelen elever som inte når godkänt betyg. Som 
uppmärksammats tidigare kan utvecklingen i SVA delvis kopplas till att alltfler elever har ämnet 
och att dessa elever allt oftare kommit till Sverige först en bit upp i skolåldern. En sjunkande 
betygsnivå syns också redan de sista åren med 1-5-systemet. Utfallet skiljer sig dock så mycket 
från andra ämnen att detta inte räcker som enda förklaring till avvikelsen. Jämfört med tidigare 
och med alla andra ämnen, förefaller den gräns för godkänt som togs i bruk på 1990-talet ha 
hamnat relativt sett högre i SVA. I ämnet svenska motsvarar exempelvis andelen EUM år 1998 
en lika stor andel elever som året innan fick betyget 1 (inkl. streck (–) och anpassad studiegång), 
plus en liten andel av eleverna som fick betyget 2. I SVA motsvarar andelen EUM alla ettor och 
uppemot 90 procent tvåorna som gavs i slutet av 1-5-systemet. 
 
När det gäller de högre betygen liknar de två målrelaterade systemen varandra på flera sätt. I 
båda systemen får i många ämnen allt större andelar av eleverna det högsta betyget. En likhet 
mellan alla betygssystem är att betygsnivån är högst/lägst i samma ämnen/ämnesgrupper. 
Relativt sett lättast att få höga betyg är det under samtliga system i språk (ej SVA) och estetiska 
ämnen. Relativt sett lägst är betygsnivån i SVA, kemi, fysik och matematik.  
 
I tabell 9 summeras översiktligt hur eleverna i åk 9 fördelas på betygsstegen under 
undersökningsperiodens tre betygssystem, samt hur denna fördelning faller ut i form av 
betygsgenomsnitt/genomsnittliga betygsvärden för varje ämne.  
 

                                                
62 För ytterligare nyanser och detaljer hänvisas läsaren tillbaka till kapitel 3-5.  
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Tabell 9: Betygsutfall under tre betygssystem i åk 9 

 Fördelningen på betygssteg Betygsgenomsnitt   

1-5 
(1990-97) 

- Betyg 3 vanligast i alla ämnen, betyg 1 ovanligast. 
Betygen 2 och 4 vanligare än 1 och 5. 

- Tämligen stabil fördelning, men något högre andel 
högsta betyg sista året i många ämnen  

- Vissa ämnesskillnader i fördelningen, men över lag 
ganska små 

- SVA avviker något: utveckling mot lägre betygsnivå 
sista fem åren 

- Medelbetyget i de flesta ämnen 
stabilt strax över 3 

- Högst i estetiska ämnen, språktillval, 
särskild eng/ma, lägst i allmänna 
kurser, kemi, fysik, SVA (sista åren) 

- Viss genomsnittsökning 1997 

G-MVG 
(1998-2012) 

- Från start märkbar andel (ca 4-10 procent) som ej 
uppnår målen (EUM). Motsvarar andelen ettor, plus 
ca 5-25 procent av andelen tvåor år 1997.  

- EUM ökar något första åren, därefter på ungefär 
samma nivå hela perioden.   

- SVA avviker: omgående mycket hög andel EUM, 
(närmare 25 procent), motsvarande nästan alla betyg 
under 3 1997, och kontinuerlig ökning.  

- Tilltagande andel högsta betyg i många ämnen 
- Ämnesskillnader i fördelningen på betygsstegen 

- Vissa skillnader mellan ämnen; från 
knappt 12 till uppemot 14 
meritpoäng 

- Högst i estetiska ämnen, moderna 
språk, engelska, svenska, lägst i SVA, 
kemi, fysik, matematik 

- SVA klart lägre än övriga (ca 9), och 
sjunkande över tid 

- Ökande betygsvärden i många ämnen  

A-F 
(2013-17) 

- Från start märkbar andel (ca 4-11 procent) som ej 
når E, i paritet med EUM 2013 

- Andelen ej godkänt på ungefär samma nivå till 2015, 
därefter ökning (flyktingvåg)  

- SVA avviker: vid införandet drygt 3 av 10 ej godkänt, 
några procentenheter högre än 2012. Kontinuerlig 
ökning till 2015, därefter ytterligare hopp uppåt  

- Tilltagande andel högsta betyg i många ämnen 
- Ämnesskillnader i fördelningen på betygsstegen 

- Vissa skillnader mellan ämnen; från 
knappt 12 till dryga 14 meritpoäng 

- Högst i engelska, estetiska ämnen, 
svenska, moderna språk, lägst i SVA, 
kemi, fysik, matematik 

- SVA klart lägre än övriga, och 
sjunkande (fr. ca 8,5 till drygt 6) 

- Ökande betygsvärden i många ämnen  

 
(Åter)införandet av betyg i årskurs 6 får över lag ett utfall som liknar det i åk 9 när A-F införs 
där. I de flesta ämnen är det dock, jämfört med åk 9, en lägre andel elever som inte når godkänt 
betyg i åk 6. Skillnaderna mellan olika ämnen är också lite mindre i åk 6. SVA avviker från 
huvudmönstret på samma sätt som i åk 9, genom att en mycket stor andel elever inte når lägsta 
godkända betyg i ämnet.   
 
Tabell 10: Betygsutfall under A-F-skalan i åk 6 

 Fördelningen på betygssteg Betygsgenomsnitt   

A-F 
(2013-17) 

- Från start märkbar andel som ej når E (ca 2-7 
procent), tämligen stabil över tid 

- Över lag lägre andel som ej når godkänt i åk 6 än i åk 
9 (utom eng, sve, där högre andel i åk 6)  

- SVA avviker: var tredje ej godkänd vid införandet, 
och kontinuerlig ökning, dock ej lika stark som i åk 9 

- Tilltagande andel med högsta betyget i många 
ämnen – dock ej lika påtagligt som i åk 9 

- Ämnesskillnader i fördelningen på betygsstegen 

- Vissa skillnader mellan ämnen; från 
ca 12,5 till knappt 14 meritpoäng – 
mindre ämnesvariation än i åk 9 

- Högst i engelska, estetiska ämnen, 
svenska, lägst i SVA, kemi, fysik 

- SVA klart lägre än övriga, och 
sjunkande (fr. ca 8 till drygt 7) 

- Viss ökning av betygsvärden i några 
ämnen, särskilt fram till 2015 

 

6.2 Betygsutfallet i relation till reformambitionerna  

Betygssystemens utfall kan också relateras till de politiska ambitioner som ligger bakom 
betygsreformerna (skildras i kapitel 2).63 Den huvudsakliga tanken med det relativa systemet, att 
rangordna rättvist, förefaller i hög grad fungera stabilt de sista åren som systemet tillämpas i 
grundskolan. Vissa olikheter i fördelningen på betygsstegen föreligger mellan ämnen, men inom 
varje ämne råder stabilitet. Det lägsta betyget 1, är ovanligast. Även om låga betyg har betydelse 
för betygsgenomsnittet, har de i sig – precis som avsett – inte någon underkännandefunktion. 

                                                
63 Mer utvecklade analyser är, som nämnts, under utarbetande för publikation i andra kanaler.  
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Också ettor är ”giltiga” betyg. Att låga betyg kan indikera att det kan bli svårt att klara vissa 
gymnasieutbildningar är dock samtidigt uppenbart. 
 
Övergången till det första målrelaterade betygssystemet görs med en förväntan om att så gott 
som alla elever ska klara den godkända nivån i alla ämnen. Redan från start är det uppenbart 
att denna förväntan inte infrias. En märkbar andel elever i varje ämne når inte miniminivån för 
godkänt när det slutar åk 9. Att det skulle kunna ta lite tid för lärare och skolor att ställa om till 
det nya betygssystemet vore dock inte så konstigt. Det skulle kunna innebära att målen att alla 
elever klarar grundskolan med godkända betyg, vore möjliga att infria först efter ett par år. 
Utvecklingen är dock den motsatta. De första åren med det nya betygssystemet stiger i flera 
ämnen andelen EUM, varefter den stabiliseras och ligger kvar på ungefär samma nivå under hela 
G-MVG-perioden. Samtidigt ökar andelen elever som får de högsta betygen i många ämnen. Den 
miniminivå som formulerats för godkänt verkar således ha hamnat på en nivå som kontinuerligt 
överstiger vad en viss grupp elever förmår prestera, alternativ vad lärarkåren förmår hjälpa 
eleverna att uppnå. Hur stor andelen är varierar dock en del mellan ämnen. Eftersom varje EUM 
innebär att grundskolebetygen blir ofullständiga, är det från och med 1998 en tämligen stor 
andel elever som lämnar åk 9 utan fullständiga betyg (se figur 22). EUM i vissa ämnen – engelska, 
matematik, svenska eller SVA – medför dessutom att behörighet till ordinarie 
gymnasieutbildning inte uppnås.  
 
Den andra målrelaterade betygsreformen, innebär fortsatt målrelaterade betyg, men enligt en 
mer differentierad skala, inklusive en betygsgrad för ej godkänt, och utifrån mer utvecklade 
kriterier – kunskapskrav. Reformens huvudambition är att förbättra kunskapsresultaten i 
skolan. Att nivån för godkänt ska ligga fast klargörs tydligt. Det sistnämnda blir också fallet. 
Andelen elever som inte når det lägsta godkända betyget E ligger – med undantag för SVA där 
en ökning sker – kvar på i princip samma nivå som den sista tiden med G-MVG. Fram till 2016 
– då flyktingvågen syns i statistiken i form av en ökad andel elever som inte når godkänt – är 
andelen också stabil.64 Precis som under föregående betygssystem stiger samtidigt andelen elever 
som får de högsta betygen i många ämnen stadigt. Alltjämt är det alltså kontinuerligt en viss 
andel elever som inte klarar – eller som skolan inte förmår hjälpa så att de når – den lägsta 
godkända nivån. Andelen varierar något mellan ämnen på samma sätt som tidigare. När det 
gäller andelen elever som lämnar grundskolan ”utan fullständiga betyg” fortsätter den att vara 
hög, 22-23 procent, och ungefär i nivå med föregående betygssystem (se figur 22). Fortsatt 
påverkas också behörigheten till gymnasieskolan av att inte ha nått godkänt betyg i vissa ämnen. 
Utöver minst E i kärnämnen, krävs detta nu också i ytterligare ett antal ämnen för att kunna 
söka ett ordinarie gymnasieprogram.  
 
Sammantaget kan konstateras att betygsutfallet för de två målrelaterade betygssystem som 
tillämpats i den svenska grundskolan, visar reformernas centrala ambitioner och förväntningar, 
inte realiserats. ”I princip alla elever” når inte den miniminivå som först definieras på 1990-talet, 
och som sedan bekräftas i och med 2000-talsreformen. Tvärtom är det en påtagligt stor, och 
tämligen stabil, andel elever som varje år lämnar grundskolan utan att ha nått godkänt betyg i 
ett eller flera ämnen.65 Utöver att inte ha klarat grundskolan, kan detta dessutom påverka 
                                                
64 Effekten av flyktingvågen syns genom att såväl andelen betyg F, som anpassad studiegång och streck (–) stiger i 
många ämnen. I de två ämnen som dessa elever vanligen inte har, svenska och moderna språk, ligger andelen elever 
som inte når betyg E fortsatt kvar på i stort sett samma nivå som tidigare. 
65 I en studie av ett antal elever i åk 6 som inte når godkända betyg, dras slutsatsen att flera av eleverna saknar de 
kognitiva förutsättningar som krävs för att klara vissa av kraven för godkänt, och att omfattande och långvarigt 
extra stöd i skolan inte kan överkomma det (Lindblad, Westerlund, Gillberg, & Fernell, 2018).  
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möjligheterna till fortsatt utbildning. Här är skillnaderna stora jämfört med det tidigare relativa 
systemet. Det saknade en (uttalat) underkänd betygsgrad och fokuserade vid övergång till 
gymnasieskolan på betygsgenomsnitt. Det innebar att alla som fick betyg implicit ”klarade” 
grundskolan och att svaga prestationer kunde uppvägas av starkare.  
 
Tabell 11: Problembilderna i relation till betygsutfallet 

Reform 
Problem som ska ”lösas” med betygssystemet Betygsutfall  

Huvudambition Ej problematiserat  Utfall Konsekvenser 

Relativt 
(1-5) 
 

Angripa ojämlikhet 
genom rättvis 
rangordning 

Viss andel elever alltid 
relativt sett sämst. 
Lägsta betyget delvis 
fortfarande betraktat 
som otillräckligt. 

I linje med tanken om 
rangordning, inkl. stabil andel 
elever som är relativt sett 
”sämst” (dock tämligen liten 
andel 1:or) 

Betygsskala/språk/logik 
definierar inte någon 
prestation som 
underkänd. Vid urval kan 
starkare prestationer 
väga upp svagare.  

Mål-
relaterat 
(G-
MVG) 
 

Genom skarp gräns 
för godkänt (som 
alla förväntas klara) 
skapa resultatmått 
för ansvars-
utkrävande  

Nivåer och gränslinjer, 
särskilt godkänt, är inte 
givna, kan vara svåra att 
definiera/ formulera 
entydigt 

Förväntningarna om få under 
G infrias inte. Märkbar, stabil 
andel når inte uppsatta 
minimimål. Samtidigt 
tilltagande andel höga betyg. 
 

Prestationer under G 
definieras som 
otillräckliga och kan sätta 
stopp för ordinarie 
gymnasieskola 
(kärnämnen).  

Mål-
relaterat 
(A-F) 
 

Stärka 
ansvarstagandet 
och höja resultaten 
genom fler och mer 
nyanserade betyg 

Godkäntgränsen ska 
ligga fast. Nivåer och 
gränslinjer kan vara 
svåra att definiera/ 
formulera entydigt 

Som avsett verkar gränsen för 
godkänt ligga fast; fortsatt 
märkbar och stabil andel* 
under miniminivån. Fler 
betygssteg minskar inte 
andelen som ej godkänns. 
Tilltagande andel höga betyg. 

Prestationer under E 
definieras som 
underkända och kan 
sätta stopp för ordinarie 
gymnasieskola 
(kärnämnen + ytterligare 
5-8 ämnen). 

* Den ökning som syns i många ämnen 2016  
    är kopplad till flyktingvågen året innan.   

 
Som påtalats flera gånger skiljer de betygssystem som ingår i denna rapport sig åt på flera 
avgörande punkter. Rapporten jämför dock inte systemen som sådana, eller hur lärare tillämpar 
dem. Den visar enbart hur betygssystemen, med hjälp av sina betygsskalor, ”sorterar” alla elever 
som slutat årskurs 9 under drygt 25 års tid. I fokus står alltså hur systemens logiker faller ut och 
fördelar, samt hur elevprestationerna benämns genom betygen. 
 
De mest framträdande empiriska slutsatserna i rapporten kan, något tillspetsat formulerat, 
summeras så här: 
 

• Införandet av det första målrelaterade betygssystemet med skarp gräns för godkänt 
innebär att en märkbar – och inte alls förutsedd – andel grundskoleelever omgående 
presterar på en nivå som definieras som ”icke godkänd” (även om detta betygsuttryck 
formellt inte används i grundskolan). Andelen som ej når godkänt är klart högst i svenska 
som andraspråk. 
 

• Den nivå för godkänt som 1990-talesreformerna resulterar i – och som A-F-reformen 
bekräftar – innebär att en påtagligt stabil andel elever kontinuerligt misslyckas med att 
klara grundskolan. En alternativ formulering för samma sak är att skolan ständigt 
misslyckas med uppdraget att hjälpa alla elever att nå godkänt betyg i alla ämnen. 

 
• Elevernas/skolans ”misslyckande” är ungefär lika stort år efter år. Samtidigt ökar i de 

målrelaterade systemen hela tiden andelen elever som får de högsta betygen. 
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Bilaga 1: Inkludering, exkludering och vissa skattningar 
Här klargörs hur vissa frågor om inkludering, exkludering och behov av skattningar hanterats. 
Rapporteringskategorierna skiljer sig åt mellan betygssystemen. Detta gäller särskilt för elever 
som inte fått något ordinarie betyg.66 För att få en så rättvisande bild som möjligt av denna andel 
och skapa så god grund som möjligt för jämförelser mellan olika perioder blir 
rapporteringsperioden med minste differentiering (G-MVG) styrande. I några fall medför 
rapporteringsskillnader också att skattningar behöver göras. Viktigt att framhålla är att det i 
relation till det totala elevantalet67 är mycket få elever som återfinns i aktuella 
rapporteringskategorier. Det gör att ett annat sätt att förhålla sig till dessa grupper skulle 
förändra resultaten marginellt. Ett undantag från detta är perioden 1998-2012 och ämnet 
svenska som andraspråk, där ett skattningsförfarande har något större betydelse. Inte heller här 
förändras dock den huvudsakliga bilden.  
 
En övergripande utgångspunkt är att exkludera så få elever som möjligt. Det fåtal elever som 
avbrutit grundskolan i åk 7 eller 8 och elever som inte fått betyg enligt den skala som råder vid 
olika tidpunkter utesluts dock ur sammanställningarna. Exakta siffror finns för avhoppen i åk 
7-8 från och med 1998, medan en skattning behöver göras för 1990-97. Det vore egentligen 
rimligt att även exkludera elever som haft anpassad studiegång (AS) ur de ämnesvisa 
rapporteringarna, eftersom den anpassade studiegången just innebär at elever inte har vissa 
ämnen. Då denna grupp elever (som är mycket liten) inte särredovisas under perioden 1998-
2012, utan ingår i rapporteringskategorin ”ej uppnått målen” (EUM), måste gruppen dock 
inkluderas även under övriga tidsperioder.  
 
Ytterligare några skillnader i rapporteringen under perioderna innebär vissa utmaningar. 
Tabellerna nedan ger en bild av rapporteringsskillnaderna mellan perioderna. Den första tabellen 
visar övergripande skiljelinjer, framförallt när det gäller hur elever som av olika skäl inte får 
något betyg rapporteras. Informationen är minst detaljerad 1998-2012. Den andra tabellen ger 
ytterligare information om olikheterna och hur dessa hanteras i denna rapport, bland annat 
genom sammanslagningar av kategorier och vissa skattningar. I den följande texten förklaras 
sedan skattningsförfarandet närmare.  
 
Tabell B1: Rapporteringskategorier för olika betygssystem 

 1-5 (1990-1997) G-MVG (1998-2012) A-F (2013-2017) 
Betygsskala  1-5 G-MVG A-E (F) 

Studieavbrott 
T = stor frånvaro/ 
avbruten skolgång åk 7-9 

Avbrott i åk 7-8 kan 
exkluderas Avbrott i åk 7-8 kan exkluderas 

Anpassad 
studiegång 

S = betyg saknas p.g.a. 
anpassad studiegång 

1 = ej uppnått 
målen (EUM) 

A = eleven 
saknar helt 
slutbetyg 

3 = anpassad 
studiegång enl. 3 kap. 
12§ skollagen 

X = saknar 
godkända 
betyg i alla 
ämnen, 
d.v.s. 
betyget A-E 

Bedömnings-
underlag saknas  

U = tillräckligt underlag 
för betyg saknas 

9 = betygsunderlag 
saknas p.g.a. frånvaro 

Ej godkänt betyg Ingår ej i skalan F = ej godkänt betyg 

                                                
66 Det finns inget givet sätt att förfara för inkludering/exkludering av elever som inte fått betyg. I Skolverkets årliga 
PM om slutbetyg i grundskolan saknas informationen före 2012 (Skolverket, 2012) och för de första åren med A-F-
systemet (Skolverket, 2013; 2014; 2015). I PM för de senaste åren (Skolverket, 2016b; 2017) framgår dock att lite 
olika principer används för olika mått. När andelen elever som ”nått kunskapskraven i alla ämnen” redovisas, 
inkluderas elever som har fått F, streck (–), eller har AS. När ”genomsnittlig betygspoäng” per ämne beräknas ingår 
elever med betygen A-F, medan elever med streck (–) eller AS exkluderas. I redogörelser för ”andel elever med godkänt 
betyg (A-E) per ämne” ingår elever med F eller streck (–), däremot inte elever med AS (Skolverket, 2017).   
67 Det totala antalet elever varierar en del mellan åren. Under den studerade perioden är antalet lägst 1994, då 
knappt 95 000 elever går ut åk 9 och högst 2006 då närmare 129 000 elever lämnar grundskolan.   
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Tabell B2: Hantering av vissa rapporteringskategorier 

Skala Rapporteringskategori Hantering 

1-5 

T = stor 
frånvaro/ 
avbruten 
skolgång 

• Rapporterat i relation till varje ämne.  
• Stor frånvaro kan ej skiljas från avbrott. 
• Avbrott i åk 7 -8 kan ej skiljas ut. 

• Antalet avbrott i åk 7-8 skattas för hela 
elevpopulationen.  

• Sannolika åk 7-8-avbrott exkluderas ur 
kategori T i respektive ämne, i proportion 
till andelen elever som haft respektive 
ämnesvariant. 

• Återstående kategori T + kategori U slås 
samman till inget betyg, streck (–). 

• Streck (–) och AS ger värdet 0 vid 
beräkning av genomsnittligt betygsvärde.  

U = tillräckligt 
underlag för 
betyg saknas 

• Rapporterat i relation till varje ämne. 

S = betyg saknas 
p.g.a. anpassad 
studiegång 

• Rapporterat i relation till varje ämne 

G-
MVG 

A = eleven 
saknar helt 
slutbetyg 

• Avbrott i åk 7 och 8 kan skiljas ut. 
• Samma antal rapporterat för alla 

ämnen, d.v.s. kategorin ej relaterad till 
vilka ämnen eleverna har haft.  

• Elever som avbrutit skolan i åk 7-8 
exkluderas.  

• Antal åk 9-elever i kategori A som ska 
räknas med i EUM för valbara/alternativa 
ämnen skattas. 

• Kategori A eller skattat antal från kategori 
A + kategori 1 slås samman till EUM  

• EUM ger värdet 0 vid beräkning av 
genomsnittligt betygsvärde 

1 = ej uppnått 
målen 

• Rapporterat i relation till varje ämne. 
• Motsvarar A-F-systemets betyg F + 

streck (–) + AS.  

A-F 

X = saknar 
godkända betyg 
i alla ämnen, 
d.v.s. betyg A-E 

• Avbrott i åk 7 och 8 kan skiljas ut. 
• Innehåller inga/mycket få elever.  
• Samma antal rapporterat för alla 

ämnen, d.v.s. kategorin ej relaterad till 
vilka ämnen eleverna här haft.   

• Bakom kategori X ligger frånvaro (kat. 
9) eller betyg F i samtliga ämnen.  

• Elever som avbrutit skolan i åk 7-8 
exkluderas.  

• År då det finns åk 9-elever i kategori X för 
valbara/ alternativa ämnen, skattas antalet 
som ska räknas till respektive ämne. 

• Kategori X eller skattat antal från kategori X 
+ kategori 9 slås samman till streck (–). 
Innebär försumbar överskattning av streck 
(–) och motsvarande underskattning av F.  

• F, streck  (–) och AS ger värdet 0 vid 
beräkning av genomsnittligt betygsvärde. 

9 = 
betygsunderlag 
saknas p.g.a. 
frånvaro 

• Rapporterat i relation till varje ämne. 

F = ej godkänt 
betyg • Rapporterat i relation till varje ämne. 

3 = anpassad 
studiegång  • Rapporterat i relation till varje ämne. 

 
Den mest betydelsefulla aspekten rör elever som under 1998-2012 rapporterades i en kategori 
som anger att slutbetyg saknas helt (kategori A). Denna grupp ligger under hela perioden 
kontinuerligt på drygt 1 procent av det totala antalet elever i åk 9. Eftersom gruppen rapporteras 
separat, med samma antal för alla ämnen, går det ej att veta om eleverna i kategorin skulle ha 
haft ämnesbetyg eller blockbetyg i NO/SO, svenska eller svenska som andraspråk (SVA) eller 
moderna språk. Efter 2013 finns en liknande kategori för elever som saknar godkänt slutbetyg i 
alla ämnen (kategori X). Till skillnad från föregångaren används denna kategori dock mycket 
sparsamt.68 Med stor sannolikhet rapporteras elever som helt saknar slutbetyg från och med 
2013 istället inom ramen för de respektive ämnen de har, i form av betyg F (ej godkänt betyg) 
eller streck (–). För att på ett rättvisande sätt kunna ställa de båda systemen i relation till 
varandra måste därför kategori A-elever under 1998-2012 läggas till i den ämnesvisa 
rapporteringen över andelen elever som inte nått godkänt betyg. För obligatoriska ämnen, som 
alla elever har, kan hela antalet i kategori A läggs till. För ämnen som är valbara eller finns i 
alternativa former, behöver dock en skattning göras av hur många kategori A-elever som 
sannolikt haft respektive ämne.   

                                                
68 2013-2014 rapporteras initialt 25-26 elever i kategori X, varav samtliga avbrutit grundskolan i åk 7 eller 8. 2015-
17 återstår 4, 55 oc 52 elever i kategori X för åk 9. Det innebär 0 till 0,05 procent av det totala antalet åk 9-elever.  
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Före 1998 finns också ett fåtal elever rapporterade i andra specialkategorier, vilka utesluts ur 
sammanställningarna. Det gäller elever som saknar betyg p.g.a. ”placering på skoldaghem” 
(1993-94), för att ”skolplikten upphört” (1993-94), ”endast har fått intyg om avslutad 
skolgång” (1993-94), har ”omhändertagande för samhällsvård” (1994) eller ”har gått miste om 
undervisning p.g.a. av flyttning” (1994). Antalet elever i dessa kategorier är så litet att det inte 
påverkar sammanställningarna.  
 
1990-97: Skattning av avbrott i åk 7-8  
Som nämnts kan det lilla antal elever som avbrutit grundskolan i åk 7 eller 8 exkluderas ur 
underlagen från och med 1998, däremot inte tidigare. För att uppskatta hur många elever som 
avbrutit grundskolan under åk 7 eller 8 åren 1990-1997, används de två första åren med sådan 
rapportering (1998-1999) som utgångspunkt. Mycket få elever avbryter grundskolan innan åk 
9 och dessa år var andelen ca 0,1 procent.69 Det totala antalet sannolika avbrott som skett under 
åk 7-8 för elever som slutade grundskolan under perioden 1990-1997 uppgår med denna 
skattningsgrund till ca 100 elever per år. I vilken mån dessa elever har haft ämnesbetyg eller 
blockbetyg i NO/SO, allmän, särskild engelska/matematik alternativt engelska/matematik utan 
kursindelning, eller svenska respektive svenska som andraspråk kan inte avgöras.70  
 
För ämnes-/blockbetyg i NO och SO, samt den lilla grupp som haft engelska och matematik utan 
allmän/särskild kurs, är det rimligt att anta att avbrotten i åk 7 och 8 liknar avbrotten generellt. 
Därför exkluderas ett skattat antal elever ur kategori T i relation till hur stor andel av eleverna 
som haft respektive ämnesvariant. År 1990 hade t.ex. ca 88 procent av eleverna i åk 9 
ämnesbetyg i SO, medan knappt ca 12 procent fick blockbetyg i SO. Detta år skattas antalet som 
avbrutit grundskolan i åk 7-8 till 109 elever. Av dessa exkluderas därför 88 procent, d.v.s. 96 
elever, från kategori T för ämnesbetygen och 13 elever från kategori T för blockbetyg.  
 
Bland elever som haft allmän engelska/matematik, samt SVA, är avbrotten förmodligen 
proportionellt sett större än andelen elever som haft dessa ämnen, medan det omvända troligen 
gäller för elever som läst treårigt språktillval. Generellt är antalet avbrott dock så litet att den 
möjliga över-/underskattningen av att ändå exkludera elever i proportion till hur stor andel som 
(inte) haft ämnena närmast är försumbar. Här görs därför inga vidare justeringar.71   
 
1998-2012: Skattning elever som helt saknar slutbetyg som haft för valbara/alternativa ämnen  
Från 1998 finns information som gör att elever som avbrutit i åk 7-8 kan exkluderas ur 
underlaget. I kategorin EUM under G-MVG-systemet ingår elever som inte nått målen i ett ämne, 
inte fått betyg till följd av stor frånvaro, samt elever som har AS. Vilken grunden är till ett 
uteblivet betyg framgår ej. Detta är, som nämnts, skälet till att elever som har AS tas med i 
redovisningarna även för 1-5 och A-F-systemen (där uppgifterna finns särredovisade och 
eleverna skulle kunna exkluderas).  
 

                                                
69 Andelen ligger på denna nivå under hela G-MVG-systemets tillämpning.  
70 För det icke-obligatoriska språk som kunde läsas inom ramen för tillval innehåller underlagen enbart elever som 
haft treårig kurs i franska, tyska eller övrigt språk, vilket innebär att det bara är åk 9-elever som ingår här.  
71 Ett smärre undantag är särskild matematik. Ska det skattade antalet avhopp för åk 7-8 hänföras i proportion till 
andelen elever som haft särskild matematik, överstiger antalet det hela kategori T (med 1-18 elever), och det går 
naturligtvis inte att exkludera fler elever än det finns ur kategorin. Här antas därför alla de årligen redovisade 
eleverna i kategori T för särskild matematik (40-65 stycken) ha avbrutit grundskolan i åk 7-8. 
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Den största svårigheten med perioden 1998-2012 är dock rapporteringskategori A: ”eleven 
saknar helt slutbetyg”. Kategorin rapporteras som redan nämnts för elevgruppen totalt, och för 
respektive år med samma antal i alla ämnen.72 För ämnen som är obligatoriska, och som alla 
elever därför har, kan hela kategori A räknas med i sammanställningen över andelen EUM. För 
ämnen som finns i varianter eller är valbara, behöver dock skattningar göras för att få en 
rättvisande bild av hur många av eleverna som helt saknar slutbetyg som ”borde” fått betyg i 
respektive ämnen. Det gäller blockbetyg eller ämnesbetyg i NO/SO, svenska eller svenska som 
andraspråk (SVA), samt moderna språk (som inte är obligatoriskt).  
 
För SO/NO är det rimligt att låta andelen elever som generellt fått ämnes- respektive blockbetyg 
utgöra skattningsgrund. År 1998 fick t.ex. drygt 18 000 av eleverna blockbetyg i SO medan ca 
77 500 fick fyra ämnesbetyg.73 Eleverna i kategori A fördelas i samma proportion till blockbetyg 
respektive ämnesbetyg, vilket gör att ca 19 procent av de 998 elever i åk 9 som detta år inte fick 
några slutbetyg räknas in EUM för blockbetygsämnet medan 81 procent av dessa hänförs till 
EUM i de fyra SO-ämnena (avrundning till hela tal).74 Andelen som haft ämnes- respektive 
blockbetyg är tämligen stabil under hela perioden. 
 
För svenska/SVA finns skäl att inte fördela A-kategorin i proportion till andelen elever som haft 
dessa ämnen. Elever som läser SVA är överrepresenterade i gruppen som helt saknar betyg 
(Skolverket, 2016b, s. 13; Skolverket, 2017, s. 5f.). Under 1998-2012 stiger också andelen elever 
som har SVA från ca 4 procent till ca 9 procent, med starkast ökningskurva de sista tre åren.75  
Denna ökningstakt fortsätter efter 2013, och tilltar ytterligare 2016.  
 
För svenska och SVA skattas andelen elever som ”borde” ha fått betyg i dessa ämnen, men som 
återfinns i kategorin som helt saknar slutbetyg, med hjälp av uppgifter åren närmast före (1996-
97) och närmast efter (2013-14) G-MVG-systemet. Uppgifter om elever som inte fått betyg i 
svenska/SVA 1996-97 används på följande sätt: Antalet elever som fått streck (–) (kategori U + 
T, exkl. avbrott i åk 7 eller 8) i de två ämnena läggs samman till streck (–) i svenska och SVA. 
Andelen streck (–) rapporterade i relation till vartdera ämnet beräknas sedan. Ca 80 procent av 
strecken kommer från svenska och 20 procent ifrån SVA. Detta kan jämföras med att det är ca 
4 procent av det totala elevantalet som läser SVA dessa år.76  
 
När de första eleverna går ut grundskolan med betygsskalan A-F våren 2013, finns som nämnts 
fortsatt en kategori för elever utan slutbetyg; ”saknar godkända betyg i alla ämnen, d.v.s. A-E” 
(kategori X). Denna kategori kommer dock att innefatta mycket få elever. Som redan framhållits 
beror detta sannolikt på att elever som inte får betyg istället redovisas under varje ämne (precis 
som i 1-5-systemet) genom rapporteringskategorierna ”betygsunderlag saknas p.g.a. frånvaro” 
(kategori 9) eller betyg F, ”ej godkänt betyg”. När A-F-skalan införs framgår av 
beslutsunderlagen tydligt att gränsen för godkänt inte ska förändras (se kap. 2). Som visas i 
denna rapport blir så också fallet. Uppgifter om elever som inte fått betyg i svenska och SVA 

                                                
72 Elever som återfinns i kategori A kan sakna betyg i alla ämnen till följd av EUM, hög frånvaro eller AS i ett eller 
flera ämnen. Olika skäl kan ligga bakom avsaknad av betyg i olika ämnen. Detta kan alltså ej kan urskiljas i 
rapporteringen, och det kan heller inte avgöras vilka ämnesvarianter elever ”borde” ha fått betyg i när sådana finns.  
73 I båda fallen görs beräkningen exkl. kategori A (elever som helt saknar slutbetyg).  
74 Att använda underlag från nästa betygsperiod som grund för skattningen är här inte möjligt (till skillnad från 
svenska som andraspråk och moderna språk), eftersom blockbetyg i NO/SO inte kan ges i åk 9 från och med 2013.  
75 Andelen beräknas utifrån antalet elever som fått betyg eller EUM i ämnet (alltså exkl. kategori A).  
76 Andelen är i princip densamma hela perioden 1990-1997.  
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2013-14 används därför på samma sätt som för 1996-97: Antalet elever som rapporterats som 
streck (–) (kategori 9) i svenska och SVA läggs samman. Därefter beräknas andelen streck (–) 
som rapporterats i relation till respektive ämne. Ca 75 procent gäller svenska och 25 procent 
SVA, att jämföra med de ca 10 procent av eleverna som dessa år läser SVA.77  
 
Mot denna bakgrund används följande principer för att skatta hur många av eleverna som saknar 
betyg i alla ämnen (kategori A) under 1998-2012, som haft svenska respektive SVA: 

• 1998-2008, då andelen elever som fått betyg i (eller EUM) SVA i åk 9 ökar tämligen 
långsamt (från drygt 3,5 till drygt 5 procent), används proportionen streck (–) från 1996-
97 för att fördela eleverna i kategorin som saknar betyg i alla ämnen mellan svenska och 
SVA; 80 procent antas ha haft svenska och 20 procent SVA.  

• Åren 2009-2012, då ökningstakten tilltar (till närmare 1 procentenhet per år), används 
proportionen streck (–) från 2013-14; 75 procent av dem som saknar betyg i alla ämnen 
antas ha haft svenska och 25 procent SVA. 

 
Moderna språk är ett valbart ämne under hela undersökningsperioden. Fram till 1997 läses språk 
inom ramen för tillval. Underlaget från SCB innefattar elever som i åk 9 har treårig kurs i franska, 
tyska eller övrigt språk som tillval (B-språk). Det gör det jämförbart med ämnet moderna språk 
(inom ramen för språkval) som gäller från 1998. Före 1998 läste ungefär hälften av eleverna 
treårig språkkurs som tillval i åk 9, medan motsvarande andel är en bit över 60 procent 1998-
2012 och runt 2/3 från och med 2013.  
 
Att ämnet inte är obligatoriskt gör att elever med skolsvårigheter, eller andra problem som 
påverkar skolgången, sannolikt i lägre grad väljer att alls påbörja studier i moderna språk, eller 
hoppar av ämnet under högstadietiden.78. Det är rimligt att anta att elever som riskerar att bli 
utan betyg i många ämnen väljer att avbryta språkstudierna. Andelen elever som återfinns i 
kategorin helt utan slutbetyg under 1998-2012, och som läst moderna språk, förväntas därför 
vara betydligt lägre än andelen elever som läser moderna språk i åk 9. Skolverkets siffror för de 
första åren med A-F-systemet bekräftar detta; ca 5 procent (5,2 % 2013 och 4,5 % 2014) av 
eleverna som helt saknade slutbetyg hade moderna språk.79 Under 1998-2012 antas därför att 5 
procent av eleverna i kategorin ”saknar helt slutbetyg” skulle ha haft moderna språk.  

                                                
77 Eftersom även betyget F kan ligga till grund för att elever helt saknar godkända slutbetyg, innebär detta troligen 
en viss underskattning av SVA-andelen från kategori A, i alla fall under slutskedet av perioden 1998-2012. Kontakt 
med Skolverket, som från och med 2013 kan urskilja hur många av eleverna som helt saknar slutbetyg som haft 
svenska eller SVA, ger också vid handen att andelen som ej fick godkänt betyg i något ämne, och som haft SVA, 
våren 2013 uppgick till ca 1/3 och året därpå till ytterligare några procentenheter (Uppgifter från Skolverkets 
statistikenhet). Statistikunderlagen för det senaste betygssystemet tyder generellt på att det i takt med att andelen 
elever som har SVA stiger, blir relativt sett fler som inte får godkänt betyg (F, streck (–)) i ämnet. Undantaget är 
2016 och 2017, där andelen elever med F eller streck (–) i SVA är relativt sett större 2016. Mycket talar dock för att 
den stora flyktingvågen hösten 2015 i hög grad ligger bakom dessa siffror, både i bemärkelsen att många elever i 
senare grundskoleåldern kom på kort tid, utan möjlighet för skolorna att anpassa sin verksamhet, och för att 
skolorna delvis gjorde på olika sätt i betygsrapporteringen för dessa elever detta år (Skolverket, 2016b; 2017). För 
att inte riskera att överskatta antalet elever från SVA som under senare delen av G-MVG-systemet återfinns i 
kategori A, används proportionen streck (–) i svenska/SVA under 2013-14 som skattningsmått. Nackdelen med att  
överskatta antalet kategori A-elever som haft svenska är jämförelsevis mindre, eftersom elevgruppen är större.   
78 Över tid varierar andelen som läser moderna språk något, men det generella mönstret är att fler flickor än pojkar 
läser moderna språk och att färre elever, särskilt pojkar, läser språk i åk 9 jämfört med antalet som påbörjar 
språkstudier i åk 7 (Skolverket, 2018b). Läsåret 2017/18 läste t.ex. ca 88 procent av flickorna och 83 procent av 
pojkarna i åk 7 ett modernt språk (i regel spanska, tyska eller franska), medan motsvarande andelar i åk 9 var 
ungefär 77 respektive 66 procent.  
79 Siffror från Skolverkets statistikenhet.  
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2013-17: Skattning saknade slutbetyg för valbara ämnen  
Från 2013 är det, som nämnts, inga eller mycket få elever som rapporteras som att de saknar 
godkända betyg i alla ämnen (kategori X). Även här är dock rapporteringen densamma i alla 
ämnen och för det lilla antal som då anges i kategori X går det ej att veta vilket ämne av 
valbara/alternativa ämnen elever skulle ha haft. Trots att detta lilla antal inte påverkar utfallet, 
görs ändå skattningar med grund i principerna för föregående period. För svenska/SVA används 
samma proportioner som för 2008-2012 (25 procent till SVA, 75 procent till svenska) och för 
moderna språk antas att 5 procent av eleverna som inte fått slutbetyg i något ämne skulle ha haft 
moderna språk.80  
 
  

                                                
80 Under denna period är kan blockbetyg i NO/SO inte ges på högstadiet. För åk 6 finns inga elever i kategori X.  
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Bilaga 2: Betygsgenomsnitt, fördelning på betygssteg åk 9 1990-
1997 

  
  

Medel-
betyg 

Anp. 
studieg. 

(–) 1 2 3 4 5 

Engelska* 1990 3,01 1,6 2,6 2,9 19,0 41,1 27,2 5,6 

 1991 2,93 3,4 2,3 2,2 20,5 42,1 23,4 6,0 

 1992 3,08 2,4 1,5 2,0 18,8 40,8 27,2 7,4 

 1993 3,07 1,9 1,3 2,0 20,7 40,8 25,5 7,7 

 1994 3,03 1,9 1,8 2,9 21,5 38,0 26,8 7,2 

 1995 3,08 1,4 1,5 2,8 20,3 38,9 27,4 7,7 

 1996 3,10 0,8 1,3 2,6 21,2 39,2 27,2 7,7 

  1997 3,12 0,7 1,2 3,7 20,1 37,3 28,4 8,5 

Allmän 1990 2,90 1,5 1,6 4,7 23,1 40,2 26,0 2,9 

engelska* 1991 2,93 1,6 1,4 4,2 22,5 40,5 26,9 2,9 

 1992 2,92 1,8 1,4 4,1 22,1 41,5 26,1 3,0 

 1993 2,89 1,9 1,6 4,5 22,5 40,9 25,7 2,8 

 1994 2,88 2,0 1,6 4,4 22,8 41,3 25,1 2,7 

 1995 2,84 2,0 2,1 5,0 23,0 40,9 24,5 2,5 

 1996 2,85 2,1 1,4 5,3 23,5 40,5 24,4 2,7 

  1997 2,84 2,3 1,3 5,7 23,5 40,8 23,5 3,0 

Särskild 1990 3,30 0,1 0,1 1,1 15,6 43,7 30,9 8,5 

engelska* 1991 3,30 0,1 0,1 0,9 15,4 43,9 31,1 8,5 

 1992 3,31 0,1 0,0 0,9 15,1 43,9 31,3 8,6 

 1993 3,30 0,1 0,1 0,9 15,6 44,0 31,3 8,1 

 1994 3,30 0 0,1 1,0 15,8 43,5 31,4 8,1 

 1995 3,30 0,1 0,2 0,9 15,3 43,8 31,3 8,5 

 1996 3,33 0 0,1 0,9 14,7 43,8 31,5 9,0 

  1997 3,38 0 0,1 0,9 13,2 43,0 32,4 10,3 
* 1990-91 går under 2 procent av eleverna på skolor som har engelska utan kursindelning. Andelen stiger kontinuerligt till 12 

procent 1997. Andelen elever som har allmän engelska sjunker under perioden från ca 31 till ca 23 procent. Andelen elever 
som har särskild engelska är hela tiden en dryg tredjedel, med undantag för 1997 då den är knappt 1/3. 

  
  

Medel-
betyg 

Anp. 
studieg. 

(–) 1 2 3 4 5 

Svenska 1990 3,15 0,2 0,4 2,0 20,1 41,6 29,5 6,1 

 1991 3,16 0,3 0,4 2,0 20,0 41,5 29,6 6,3 

 1992 3,16 0,2 0,3 1,9 19,8 42,3 29,5 6,0 

 1993 3,17 0,2 0,3 1,9 19,7 42,1 29,8 5,9 

 1994 3,17 0,2 0,4 2,0 19,8 41,7 29,6 6,3 

 1995 3,16 0,2 0,5 2,2 19,8 41,3 29,4 6,5 

 1996 3,18 0,2 0,3 2,3 19,2 41,7 29,5 6,8 

  1997 3,21 0,1 0,3 2,5 18,2 40,8 30,0 8,0 

Svenska 1990 3,16 0,3 3,3 1,8 15,2 41,3 31,0 7,2 

som 1991 3,17 0,6 1,9 2,4 14,3 43,4 30,5 6,9 

andraspråk 1992 3,16 0,4 2,0 1,6 16,3 43,3 30,0 6,3 

 1993 3,07 0,6 3,1 2,3 17,5 41,7 29,5 5,4 

 1994 3,03 0,4 3,5 2,5 18,8 41,6 28,2 5,0 

 1995 2,96 0,4 3,3 3,2 19,6 43,6 25,6 4,1 

 1996 3,03 0,1 2,3 3,1 19,9 42,5 27,6 4,5 

  1997 2,99 0,2 2,2 3,4 21,3 43,3 24,8 4,9 
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Medel-
betyg 

Anp. 
studieg. 

(–) 1 2 3 4 5 

Matematik 1990 3,03 0,5 2,0 2,4 23,1 41,3 23,5 7,3 

 1991 3,03 0,8 1,8 3,2 22,7 38,5 26,1 7,0 

 1992 3,07 0,4 0,5 3,6 22,7 40,3 25,6 7,0 

 1993 3,03 0,7 1,8 2,6 23,4 39,4 24,8 7,3 

 1994 3,01 0,7 1,3 3,3 25,3 37,7 24,4 7,2 

 1995 3,06 0,6 1,0 2,6 24,5 38,3 24,9 8,0 

 1996 3,07 0,2 0,7 3,6 22,9 39,7 25,5 7,5 

  1997 3,07 0,3 1,0 4,1 22,4 38,8 25,3 8,1 

Allmän 1990 2,98 0,5 1,2 4,8 24,5 37,3 26,5 5,3 

matematik 1991 2,99 0,6 1,0 4,4 24,3 38,3 26,7 4,8 

 1992 2,98 0,5 0,9 4,3 24,4 38,4 26,9 4,5 

 1993 2,96 0,4 1,0 4,4 25,3 38,5 26,2 4,2 

 1994 2,95 0,5 1,0 4,7 25,4 38,3 26,1 4,0 

 1995 2,92 0,5 1,3 5,3 25,3 38,6 25,1 3,9 

 1996 2,93 0,4 0,9 5,2 26,0 38,8 24,6 4,1 

  1997 2,90 0,3 0,9 5,9 26,7 38,0 24,0 4,2 

Särskild 1990 3,25 0,0 0,1 1,3 18,3 42,6 29,4 8,4 

matematik 1991 3,24 0,0 0,0 1,5 18,6 41,9 29,5 8,4 

 1992 3,27 0,0 0,0 1,3 18,1 41,7 30,0 8,9 

 1993 3,24 0,0 0,0 1,3 19,1 41,9 29,3 8,4 

 1994 3,24 0 0,0 1,4 18,7 42,2 29,3 8,3 

 1995 3,26 0,0 0,1 1,5 18,4 41,8 29,1 9,1 

 1996 3,27 0 0,0 1,3 18,2 41,9 29,3 9,3 

  1997 3,29 0 0,0 1,3 17,7 41,6 29,5 9,9 
* 1990-91 går under 2 procent av eleverna på skolor som har matematik utan kursindelning. Andelen stiger kontinuerligt till 

drygt 10 procent 1997. Andelen elever som har allmän matematik sjunker under perioden från ca 43 till ca 35 procent. 
Andelen elever som har särskild matematik är hela tiden drygt hälften (ca 55-57 procent). 

 
 

  
  

Medel-
betyg 

Anp. 
studieg. 

(–) 1 2 3 4 5 

Språktillval 1990 3,31 0,1 0,0 1,8 16,7 40,0 31,4 10,1 

 1991 3,31 0,1 0,0 1,6 16,7 40,3 31,6 9,7 

 1992 3,31 0,1 0,0 1,6 16,5 40,4 31,4 9,9 

 1993 3,29 0,1 0,0 1,7 17,4 40,4 30,9 9,5 

 1994 3,28 0,1 0,0 1,8 17,7 40,4 30,5 9,5 

 1995 3,28 0,1 0,0 1,8 17,7 40,6 30,3 9,6 

 1996 3,30 0 0,0 1,7 17,1 40,1 30,9 10,1 

  1997 3,34 0,1 0,0 1,7 15,7 40,2 31,2 11,1 
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Medel-
betyg 

Anp. 
studieg. 

(–) 1 2 3 4 5 

Biologi 1990 3,14 0,7 0,6 3,5 19,9 37,9 29,8 7,6 

 1991 3,15 0,7 0,5 3,3 19,9 37,9 29,8 7,8 

 1992 3,16 0,7 0,4 3,2 19,7 38,4 29,8 7,9 

 1993 3,16 0,6 0,4 3,4 19,9 38,3 29,5 7,9 

 1994 3,16 0,6 0,5 3,4 20,0 38,0 29,6 8,0 

 1995 3,15 0,7 0,6 3,4 20,0 38,0 29,2 8,1 

 1996 3,18 0,5 0,4 3,4 19,7 37,8 29,5 8,7 

  1997 3,20 0,5 0,5 3,6 19,0 36,9 29,8 9,6 

Fysik  1990 3,10 0,9 0,6 4,4 20,9 36,8 28,8 7,7 

 1991 3,11 0,9 0,5 4,1 20,7 37,4 28,7 7,7 

 1992 3,12 0,8 0,4 4,0 21,0 37,0 28,9 7,7 

 1993 3,11 0,8 0,5 4,1 21,1 37,0 28,9 7,6 

 1994 3,11 0,7 0,5 4,2 21,2 37,3 28,4 7,7 

 1995 3,11 0,8 0,7 4,3 21,0 36,8 28,5 8,0 

 1996 3,13 0,6 0,4 4,2 20,8 36,9 28,7 8,4 

  1997 3,16 0,6 0,5 4,3 19,9 36,3 29,3 9,0 

Kemi 1990 3,06 0,9 0,6 4,9 22,4 36,2 27,5 7,6 

 1991 3,07 0,9 0,5 4,6 22,4 36,3 27,7 7,6 

 1992 3,08 0,8 0,5 4,4 22,4 36,6 27,7 7,7 

 1993 3,08 0,8 0,5 4,6 22,4 36,4 27,5 7,8 

 1994 3,07 0,7 0,5 4,7 22,8 36,4 27,1 7,8 

 1995 3,07 0,8 0,7 4,5 22,7 36,5 27,0 7,9 

 1996 3,09 0,6 0,4 4,7 22,2 36,6 27,0 8,3 

  1997 3,11 0,6 0,6 4,7 21,7 36,0 27,6 8,8 

Teknik 1990 3,13 0,5 0,6 1,7 15,4 49,9 28,8 3,1 

 1991 3,14 0,5 0,6 1,6 14,8 50,4 29,0 3,1 

 1992 3,14 0,5 0,5 1,5 15,0 50,1 29,1 3,2 

 1993 3,14 0,5 0,6 1,6 15,1 49,7 29,4 3,2 

 1994 3,14 0,4 0,6 1,6 15,3 49,1 29,7 3,2 

 1995 3,14 0,5 0,7 1,7 15,1 48,9 29,6 3,4 

 1996 3,16 0,4 0,5 1,8 15,2 48,0 30,6 3,5 

  1997 3,18 0,4 0,6 2,0 14,6 47,3 31,1 4,0 

Blockbetyg  1990 3,04 0,7 1,0 3,8 23,4 36,8 28,0 6,2 

NO 1991 3,04 1,0 1,0 3,4 22,7 38,5 27,3 6,0 

 1992 3,06 1,0 0,9 3,6 21,6 38,8 27,6 6,5 

 1993 3,03 1,0 1,3 3,6 22,3 38,2 27,7 6,0 

 1994 3,04 0,9 1,0 3,6 23,6 36,6 27,4 6,8 

 1995 3,02 1,2 1,5 4,0 22,9 36,7 26,7 7,0 

 1996 3,04 0,8 1,2 4,3 22,1 37,8 27,0 6,7 

  1997 3,10 0,9 1,0 4,0 21,8 36,2 27,6 8,6 
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Medel-
betyg 

Anp. 
studieg. 

(–) 1 2 3 4 5 

Geografi 1990 3,16 0,5 0,5 3,1 19,2 38,6 31,1 6,9 

 1991 3,18 0,6 0,4 3,0 18,8 38,6 31,7 7,0 

 1992 3,18 0,5 0,4 2,9 18,9 39,1 31,3 6,9 

 1993 3,17 0,4 0,4 3,1 19,0 39,3 31,0 6,9 

 1994 3,17 0,4 0,4 3,0 19,3 39,0 31,0 6,9 

 1995 3,17 0,5 0,6 3,1 19,1 38,8 31,0 7,0 

 1996 3,19 0,3 0,4 3,1 18,6 38,8 31,3 7,5 

  1997 3,22 0,4 0,4 3,3 17,6 38,2 31,8 8,3 

Historia  1990 3,14 0,6 0,5 3,9 20,4 36,6 29,8 8,1 

 1991 3,16 0,6 0,4 3,6 20,1 36,7 30,1 8,4 

 1992 3,17 0,5 0,4 3,6 20,1 37,0 30,1 8,3 

 1993 3,16 0,4 0,4 3,8 20,1 37,0 30,0 8,3 

 1994 3,16 0,5 0,4 3,7 20,4 36,5 30,0 8,5 

 1995 3,17 0,5 0,6 3,8 20,1 36,5 30,0 8,6 

 1996 3,19 0,4 0,4 3,7 19,9 36,6 30,1 9,0 

  1997 3,22 0,4 0,4 3,7 18,8 36,1 30,4 10,2 

Religion 1990 3,15 0,6 0,5 3,8 19,5 37,4 30,6 7,6 

 1991 3,17 0,6 0,4 3,6 19,2 37,4 31,0 7,8 

 1992 3,17 0,6 0,4 3,4 19,3 38,0 30,8 7,6 

 1993 3,17 0,5 0,4 3,5 19,7 37,5 30,9 7,6 

 1994 3,16 0,5 0,4 3,7 19,5 37,6 30,7 7,6 

 1995 3,17 0,5 0,6 3,7 19,3 37,2 30,7 7,9 

 1996 3,19 0,4 0,4 3,4 19,1 37,6 30,6 8,4 

  1997 3,23 0,4 0,4 3,7 18,0 36,8 31,1 9,6 

Samhälls- 1990 3,14 0,5 0,5 3,5 20,3 37,7 30,2 7,3 

kunskap 1991 3,16 0,5 0,4 3,4 19,8 37,7 30,6 7,6 

 1992 3,17 0,4 0,4 3,3 19,9 37,9 30,5 7,6 

 1993 3,16 0,3 0,4 3,5 20,2 37,7 30,4 7,4 

 1994 3,15 0,4 0,4 3,6 20,4 37,6 30 7,6 

 1995 3,15 0,4 0,6 3,6 20,2 37,6 29,8 7,9 

 1996 3,17 0,3 0,4 3,4 20,1 37,7 29,9 8,2 

  1997 3,20 0,3 0,4 3,8 18,9 37,3 30,1 9,2 

Blockbetyg  1990 3,13 0,6 0,8 3,6 20,8 36,7 29,6 7,8 

SO 1991 3,14 0,7 0,8 3,1 20,2 38,3 29,1 7,8 

 1992 3,14 0,6 0,6 3,0 20,6 37,8 30,1 7,2 

 1993 3,14 0,5 1,1 3,2 20,6 37,3 29,1 8,2 

 1994 3,12 0,5 0,9 3,7 20,6 37,6 28,6 8,1 

 1995 3,12 0,8 1,2 3,6 20,9 36,5 28,3 8,7 

 1996 3,13 0,5 0,9 3,6 20,4 37,8 28,3 8,5 

  1997 3,19 0,5 0,9 3,7 19,2 36,0 29,1 10,5 
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Medel-
betyg 

Anp. 
studieg. 

(–) 1 2 3 4 5 

Bild  1990 3,21 0,6 0,5 1,7 13,2 50,2 26,3 7,4 

 1991 3,23 0,6 0,4 1,4 12,6 50,8 26,7 7,6 

 1992 3,23 0,6 0,3 1,4 12,6 50,7 26,8 7,5 

 1993 3,23 0,7 0,4 1,5 12,7 50,7 26,6 7,5 

 1994 3,23 0,7 0,4 1,5 12,5 50,2 27,1 7,6 

 1995 3,23 0,7 0,5 1,6 12,4 49,9 27,4 7,5 

 1996 3,27 0,6 0,3 1,7 11,8 49,2 28,1 8,3 

  1997 3,30 0,7 0,4 1,8 11,1 47,5 29,1 9,5 

Musik 1990 3,21 0,7 0,5 2,2 14,9 45,6 28,9 7,3 

 1991 3,23 0,7 0,4 1,9 14,3 46,0 29,2 7,5 

 1992 3,23 0,6 0,4 1,9 14,4 45,6 29,5 7,6 

 1993 3,23 0,5 0,5 1,9 14,5 45,8 28,9 7,9 

 1994 3,22 0,5 0,5 2,0 14,7 45,8 28,9 7,7 

 1995 3,23 0,6 0,6 2,1 14,7 45,1 29,0 7,9 

 1996 3,26 0,4 0,4 2,0 14,1 45,1 29,5 8,5 

  1997 3,30 0,4 0,5 2,1 12,9 44,5 29,9 9,7 

Idrott 1990 3,25 0,7 0,9 3,2 11,7 44,3 30,3 9,0 

 1991 3,27 0,7 0,7 3,0 11,5 44,4 30,4 9,2 

 1992 3,28 0,6 0,7 3,0 11,3 44,0 31,2 9,3 

 1993 3,28 0,5 0,8 3,0 11,4 44,1 31,1 9,1 

 1994 3,28 0,5 0,8 3,1 11,2 44,3 30,8 9,3 

 1995 3,28 0,6 1,0 3,4 10,8 43,5 31,3 9,5 

 1996 3,31 0,4 0,8 3,4 10,5 42,8 32,1 10,0 

  1997 3,35 0,4 1,1 3,6 10,0 40,3 32,8 11,7 

Hemkunskap 1990 3,23 0,5 0,6 1,9 15,5 42,0 33,2 6,3 

 1991 3,24 0,6 0,5 1,7 15,3 42,5 33,5 6,0 

 1992 3,25 0,5 0,4 1,5 15,1 42,6 33,9 5,9 

 1993 3,24 0,5 0,5 1,7 14,9 43,1 33,3 5,9 

 1994 3,24 0,4 0,5 1,6 15,1 43,1 33,5 5,8 

 1995 3,24 0,5 0,7 1,7 14,7 43,0 33,4 6,0 

 1996 3,27 0,4 0,4 1,7 14,5 42,7 33,8 6,5 

  1997 3,30 0,3 0,5 1,8 13,7 41,3 34,9 7,6 

Slöjd 1990 3,27 0,6 0,5 1,3 11,3 48,1 32,3 5,9 

 1991 3,28 0,6 0,4 1,1 10,8 48,7 32,3 6,1 

 1992 3,30 0,5 0,3 1,2 10,5 48,4 32,9 6,2 

 1993 3,30 0,4 0,4 1,2 10,7 47,9 33,0 6,4 

 1994 3,30 0,5 0,4 1,2 10,5 48,6 32,7 6,2 

 1995 3,30 0,5 0,5 1,3 10,4 47,8 33,1 6,4 

 1996 3,33 0,4 0,3 1,3 10,1 47,2 33,9 6,8 

  1997 3,37 0,4 0,4 1,4 9,5 45,2 35,4 7,8 
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Bilaga 3: Genomsnittligt betygsvärde, fördelning på betygssteg åk 9 
1998-2012 
 

    Betygsvärde Ej nått målen G VG MVG 

Engelska 1998 12,57 5,6 44,8 36,6 13,0 

 1999 12,51 6,4 43,6 37,0 12,9 

 2000 12,68 6,8 40,7 37,9 14,6 

 2001 12,64 7,2 40,9 36,6 15,3 

 2002 12,70 7,0 40,6 36,5 15,8 

 2003 12,88 6,8 39,3 36,6 17,2 

 2004 12,67 7,1 41,0 36,3 15,6 

 2005 12,80 7,2 39,4 36,6 16,9 

 2006 12,86 6,9 39,1 36,8 17,1 

 2007 12,94 7,2 38,0 36,5 18,3 

 2008 13,14 6,7 36,5 37,3 19,4 

 2009 13,10 7,1 35,9 37,6 19,4 

 2010 13,18 7,2 34,9 37,6 20,2 

 2011 13,42 7,1 32,3 38,8 21,9 

  2012 13,48 7,1 31,3 39,2 22,3 

Matematik 1998 11,76 6,2 55,6 28,5 9,6 

 1999 11,69 7,1 54,8 28,3 9,8 

 2000 11,61 7,9 54,3 27,5 10,2 

 2001 11,68 8,0 53,6 27,3 11,1 

 2002 11,69 7,6 54,0 27,6 10,8 

 2003 11,85 7,3 52,9 27,9 11,9 

 2004 12,00 7,5 50,9 28,2 13,4 

 2005 11,75 7,8 53,2 27,3 11,7 

 2006 11,88 7,6 52,4 27,4 12,7 

 2007 11,73 8,1 52,9 27,2 11,8 

 2008 11,86 8,5 50,4 28,2 13,0 

 2009 11,95 8,5 48,6 29,7 13,2 

 2010 11,81 8,9 51,1 26,0 14,0 

 2011 11,79 9,5 49,5 27,3 13,7 

  2012 11,80 9,6 48,7 28,1 13,6 
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    Betygsvärde Ej nått målen G VG MVG 

Svenska 1998 12,65 4,1 46,8 36,9 12,2 

 1999 12,70 4,6 45,5 36,7 13,3 

 2000 12,72 5,0 44,6 36,7 13,8 

 2001 12,76 5,2 43,7 36,7 14,4 

 2002 12,85 4,8 43,3 37,0 14,9 

 2003 12,89 4,6 43,2 37,5 14,7 

 2004 12,84 4,7 44,0 36,4 14,9 

 2005 12,90 4,8 42,7 37,4 15,1 

 2006 13,02 4,5 42,1 37,4 16,0 

 2007 12,96 4,5 42,5 37,7 15,3 

 2008 13,17 4,4 40,2 38,7 16,7 

 2009 13,14 4,1 41,0 38,6 16,3 

 2010 12,99 4,3 42,3 38,1 15,2 

 2011 13,34 3,7 38,9 40,5 16,8 

  2012 13,38 3,7 38,1 41,6 16,6 

Svenska  1998 9,37 21,1 53,1 21,9 3,9 

som 1999 9,26 22,3 51,9 21,9 3,9 

andraspråk 2000 8,95 24,6 50,6 21,4 3,4 

 2001 8,82 25,7 49,8 21,1 3,4 

 2002 8,98 25,5 48,2 22,2 4,1 

 2003 9,18 24,3 48,1 23,3 4,4 

 2004 9,05 25,1 48,1 22,5 4,3 

 2005 8,89 26,3 47,6 21,6 4,4 

 2006 9,36 23,5 47,1 24,3 5,1 

 2007 9,05 25,7 46,5 23,3 4,5 

 2008 9,29 25,5 43,9 24,6 6,0 

 2009 8,69 28,8 44,3 22,3 4,6 

 2010 8,53 29,3 45,7 20,8 4,2 

 2011 8,84 27,9 44,2 22,9 4,9 

  2012 8,87 27,8 44,3 22,8 5,1 

 
    Betygsvärde Ej nått målen G VG MVG 

Moderna 1998 12,58 4,3 49,0 33,5 13,3 

språk 1999 12,66 4,9 46,4 34,2 14,5 

 2000 12,73 5,7 44,2 34,4 15,7 

 2001 12,84 6,1 42,3 34,3 17,3 

 2002 12,86 6,5 41,1 34,6 17,8 

 2003 12,91 6,5 40,7 34,4 18,4 

 2004 13,00 6,5 40,0 34,1 19,4 

 2005 12,98 6,9 39,6 33,5 20,0 

 2006 13,02 6,7 39,6 33,8 19,9 

 2007 13,07 6,7 39,1 33,5 20,7 

 2008 13,27 6,5 37,1 34,2 22,1 

 2009 13,43 5,6 37,1 34,5 22,7 

 2010 13,44 5,4 37,5 34,6 22,5 

 2011 13,54 4,9 37,5 34,7 22,9 

  2012 13,64 4,6 36,9 35,2 23,4 
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    Betygsvärde Ej nått målen G VG MVG 

Biologi 1998 12,21 7,6 45,7 33,9 12,8 

 1999 12,25 8,5 43,5 34,1 13,9 

 2000 12,19 9,6 42,0 33,8 14,6 

 2001 12,11 10,3 41,6 33,3 14,8 

 2002 12,17 10,1 41,5 33,3 15,1 

 2003 12,21 9,9 41,4 33,3 15,4 

 2004 12,27 9,5 41,8 33,1 15,6 

 2005 12,26 9,3 42,2 33,2 15,3 

 2006 12,22 9,3 42,9 32,5 15,3 

 2007 12,27 9,2 42,2 33,3 15,3 

 2008 12,35 9,2 41,6 32,9 16,3 

 2009 12,30 9,5 41,6 32,8 16,1 

 2010 12,25 9,5 42,6 32,0 15,9 

 2011 12,29 8,8 43,5 32,0 15,7 

  2012 12,28 9,1 42,8 32,2 15,9 

Fysik  1998 11,97 8,6 46,8 32,9 11,8 

 1999 11,92 9,7 44,9 33,0 12,4 

 2000 11,84 10,8 43,8 32,4 13,0 

 2001 11,73 11,9 42,8 32,1 13,2 

 2002 11,75 11,6 43,4 31,9 13,1 

 2003 11,80 11,4 43,0 32,1 13,4 

 2004 11,87 10,9 43,6 31,6 13,8 

 2005 11,79 11,2 44,1 31,5 13,3 

 2006 11,78 11,0 44,6 31,0 13,4 

 2007 11,84 10,8 44,2 31,8 13,3 

 2008 11,86 10,8 44,1 31,2 13,9 

 2009 11,84 11,0 43,8 31,4 13,7 

 2010 11,77 11,1 44,7 30,5 13,6 

 2011 11,89 10,5 44,7 30,9 13,9 

  2012 11,91 10,6 44,3 30,8 14,2 

Kemi 1998 11,76 8,9 49,1 30,8 11,1 

 1999 11,69 10,2 47,3 30,8 11,7 

 2000 11,60 11,5 45,8 30,5 12,2 

 2001 11,46 12,5 45,3 30,2 12,0 

 2002 11,52 12,3 45,4 29,6 12,7 

 2003 11,54 12,1 45,3 30,1 12,5 

 2004 11,65 11,6 45,3 30,2 13,0 

 2005 11,61 11,5 46,0 29,8 12,7 

 2006 11,56 11,6 46,5 29,4 12,5 

 2007 11,61 11,3 46,2 30,0 12,4 

 2008 11,65 11,4 45,7 29,9 13,0 

 2009 11,57 11,6 46,4 29,6 12,5 

 2010 11,61 11,4 46,6 29,2 12,9 

 2011 11,61 11,1 47,1 29,2 12,6 

  2012 11,57 11,5 46,6 29,3 12,6 
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    Betygsvärde Ej nått målen G VG MVG 

Teknik 1998 11,96 5,7 50,6 36,7 7,0 

 1999 12,08 6,5 46,7 38,9 7,9 

 2000 12,09 7,3 45,1 38,7 8,8 

 2001 12,05 7,8 44,4 38,9 8,9 

 2002 12,16 7,8 43,2 39,2 9,8 

 2003 12,21 7,8 42,6 39,4 10,2 

 2004 12,38 7,1 42,2 39,4 11,2 

 2005 12,33 7,2 42,7 39,1 11,0 

 2006 12,38 7,0 42,6 39,2 11,2 

 2007 12,40 6,9 42,7 38,8 11,6 

 2008 12,52 7,0 41,5 38,8 12,8 

 2009 12,54 7,2 40,9 38,6 13,3 

 2010 12,48 7,4 41,5 37,6 13,4 

 2011 12,57 6,9 41,9 37,3 13,9 

  2012 12,65 6,8 41,4 37,0 14,8 

Blockbetyg  1998 11,65 9,4 49,3 30,8 10,4 

NO 1999 11,59 11,5 45,6 30,9 12,0 

 2000 11,70 11,5 43,9 32,3 12,3 

 2001 11,66 11,8 44,5 30,9 12,9 

 2002 11,83 11,2 43,2 32,2 13,3 

 2003 11,84 11,4 43,2 31,5 14,0 

 2004 12,23 9,8 41,6 33,0 15,6 

 2005 12,05 10,2 43,1 32,0 14,7 

 2006 12,14 9,5 43,2 32,8 14,5 

 2007 12,10 9,4 44,2 32,1 14,3 

 2008 12,27 9,0 42,9 32,8 15,3 

 2009 12,28 9,4 42,2 32,4 16,0 

 2010 12,09 10,6 42,0 31,7 15,6 

 2011 12,14 9,7 43,6 31,4 15,4 

  2012 12,52 7,7 42,4 33,8 16,0 
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    Betygsvärde Ej nått målen G VG MVG 

Geografi 1998 12,22 6,4 46,9 36,1 10,5 

 1999 12,25 7,5 44,4 36,3 11,8 

 2000 12,25 8,1 43,1 36,1 12,6 

 2001 12,26 8,6 42,4 35,8 13,3 

 2002 12,28 8,6 42,1 35,9 13,4 

 2003 12,29 8,6 42,0 35,9 13,6 

 2004 12,37 8,1 42,4 35,3 14,2 

 2005 12,27 8,4 43,0 34,8 13,8 

 2006 12,25 8,3 43,6 34,5 13,5 

 2007 12,27 8,5 43,0 34,3 14,1 

 2008 12,38 8,4 41,9 34,7 14,9 

 2009 12,33 8,8 42,2 33,8 15,2 

 2010 12,35 8,5 42,4 34,0 15,1 

 2011 12,50 7,8 42,5 33,7 15,9 

  2012 12,55 8,1 41,5 33,7 16,7 

Historia  1998 12,38 7,0 44,9 34,7 13,4 

 1999 12,37 8,0 43,1 34,6 14,3 

 2000 12,43 8,6 41,0 34,8 15,6 

 2001 12,40 9,2 40,3 34,7 15,8 

 2002 12,51 8,8 39,6 35,4 16,3 

 2003 12,55 8,8 39,6 34,6 17,0 

 2004 12,61 8,3 39,9 34,5 17,2 

 2005 12,54 8,4 40,5 34,8 16,3 

 2006 12,50 8,2 41,5 34,0 16,2 

 2007 12,55 8,5 40,4 34,2 16,9 

 2008 12,67 8,3 39,4 34,5 17,7 

 2009 12,64 8,6 39,3 34,1 18,0 

 2010 12,63 8,5 39,6 34,2 17,7 

 2011 12,83 7,7 39,3 34,1 19,0 

  2012 12,86 7,8 38,7 34,2 19,3 

Religion 1998 12,33 6,6 45,9 35,2 12,3 

 1999 12,37 7,6 43,5 35,4 13,5 

 2000 12,44 8,2 41,3 35,7 14,7 

 2001 12,39 8,7 41,0 35,3 15,0 

 2002 12,49 8,3 40,6 35,7 15,4 

 2003 12,48 8,4 40,9 35,0 15,7 

 2004 12,54 8,0 41,1 34,8 16,0 

 2005 12,48 8,1 41,7 34,8 15,5 

 2006 12,47 8,0 42,1 34,4 15,5 

 2007 12,49 8,1 41,8 34,2 15,8 

 2008 12,60 8,0 40,7 34,9 16,5 

 2009 12,59 8,2 40,5 34,4 16,9 

 2010 12,61 7,9 40,9 34,3 16,9 

 2011 12,75 7,3 40,9 34,1 17,8 

  2012 12,80 7,4 39,9 34,4 18,3 
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    Betygsvärde Ej nått målen G VG MVG 

Samhälls- 1998 12,23 6,7 46,8 34,8 11,6 

kunskap 1999 12,27 7,5 45,1 34,4 13,0 

 2000 12,26 8,3 43,4 34,5 13,7 

 2001 12,23 8,8 43,2 33,9 14,1 

 2002 12,33 8,6 42,2 34,5 14,7 

 2003 12,41 8,2 42,4 34,3 15,1 

 2004 12,44 7,9 42,8 34,1 15,2 

 2005 12,33 8,2 43,5 33,6 14,7 

 2006 12,29 8,3 44,1 32,8 14,8 

 2007 12,38 8,1 43,1 33,6 15,1 

 2008 12,42 8,3 42,3 33,8 15,7 

 2009 12,40 8,6 42,0 33,4 15,9 

 2010 12,42 8,5 42,1 33,4 15,9 

 2011 12,63 7,5 42,1 33,4 17,1 

  2012 12,64 7,8 41,3 33,6 17,3 

Blockbetyg  1998 12,37 7,6 44,0 34,0 14,4 

SO 1999 12,45 8,4 42,1 33,3 16,2 

 2000 12,58 8,5 40,0 34,3 17,2 

 2001 12,52 9,4 38,9 34,3 17,5 

 2002 12,73 8,4 38,5 34,7 18,4 

 2003 12,72 8,3 39,1 34,3 18,3 

 2004 12,88 7,7 38,4 34,6 19,3 

 2005 12,82 7,8 39,3 33,8 19,1 

 2006 12,90 7,3 39,1 34,5 19,1 

 2007 12,89 7,5 38,6 35,2 18,7 

 2008 13,00 7,1 38,5 34,5 19,8 

 2009 13,02 7,3 37,9 34,6 20,2 

 2010 13,06 7,4 37,1 35,2 20,4 

 2011 13,12 6,7 37,9 34,9 20,5 

  2012 13,35 5,9 36,5 36,2 21,4 
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    Betygsvärde Ej nått målen G VG MVG 

Bild 1998 12,46 4,7 48,4 35,2 11,7 

 1999 12,64 5,1 44,8 36,9 13,2 

 2000 12,77 5,5 42,4 37,8 14,3 

 2001 12,81 5,8 41,2 38,0 15,0 

 2002 12,97 5,4 40,1 38,6 15,8 

 2003 13,03 5,2 40,1 38,5 16,2 

 2004 13,10 5,0 39,6 38,9 16,5 

 2005 13,10 5,1 39,8 38,2 17,0 

 2006 13,17 4,9 39,1 38,8 17,2 

 2007 13,22 5,0 38,5 38,5 17,9 

 2008 13,33 4,9 37,6 38,5 19,0 

 2009 13,39 5,0 36,9 38,5 19,6 

 2010 13,38 5,0 36,8 38,5 19,6 

 2011 13,46 4,5 37,3 38,4 19,8 

  2012 13,59 4,4 36,1 38,6 21,0 

Musik 1998 12,30 5,4 49,2 34,3 11,2 

 1999 12,42 5,8 46,2 36,0 12,0 

 2000 12,52 6,3 43,8 36,5 13,3 

 2001 12,51 7,0 42,8 36,3 13,9 

 2002 12,69 6,6 41,5 37,0 14,9 

 2003 12,71 6,6 41,4 36,7 15,3 

 2004 12,83 6,2 40,8 37,1 15,9 

 2005 12,85 6,1 40,7 37,3 16,0 

 2006 12,84 6,0 41,1 37,0 15,9 

 2007 12,92 6,0 40,3 37,1 16,6 

 2008 13,11 5,9 38,8 36,9 18,5 

 2009 13,18 6,0 37,7 36,8 19,5 

 2010 13,19 5,9 38,0 36,4 19,6 

 2011 13,32 5,4 37,8 36,3 20,5 

  2012 13,41 5,3 37,0 36,6 21,1 

Idrott och  1998 12,60 6,7 42,3 36,7 14,4 

hälsa 1999 12,70 7,6 39,1 37,4 15,9 

 2000 12,77 8,3 36,7 37,7 17,2 

 2001 12,85 8,9 34,7 37,9 18,5 

 2002 13,07 8,4 33,4 38,2 20,0 

 2003 13,19 8,4 32,2 38,3 21,1 

 2004 13,34 8,0 31,4 38,3 22,3 

 2005 13,34 8,2 31,2 38,0 22,6 

 2006 13,40 7,9 31,1 38,2 22,8 

 2007 13,41 8,2 30,7 37,5 23,6 

 2008 13,48 8,1 30,3 37,4 24,2 

 2009 13,51 8,3 29,7 37,0 24,9 

 2010 13,52 8,4 29,6 36,9 25,1 

 2011 13,64 7,9 29,4 36,9 25,9 

  2012 13,69 7,9 29,0 36,6 26,5 
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    Betygsvärde Ej nått målen G VG MVG 

Hem- och 1998 12,77 4,9 41,3 40,1 13,7 

konsument- 1999 12,99 5,4 39,6 40,1 14,9 

kunskap 2000 13,26 6,1 37,7 40,3 15,9 

 2001 13,41 6,5 36,6 40,4 16,5 

 2002 13,61 6,1 35,9 40,3 17,7 

 2003 13,55 6,2 36,0 39,5 18,4 

 2004 13,85 5,6 35,1 39,9 19,4 

 2005 13,75 5,7 35,5 39,7 19,1 

 2006 13,73 5,6 35,5 39,3 19,5 

 2007 13,86 5,5 35,0 39,2 20,2 

 2008 14,06 5,4 34,1 39,1 21,4 

 2009 14,10 5,6 33,6 38,6 22,2 

 2010 14,00 5,8 33,8 38,5 21,9 

 2011 14,06 5,1 34,1 38,1 22,7 

  2012 14,32 5,0 33,1 38,6 23,3 

Slöjd 1998 12,79 3,9 43,3 42,0 10,8 

 1999 12,99 4,2 40,1 43,2 12,5 

 2000 13,03 4,7 38,6 43,4 13,3 

 2001 13,04 5,2 37,7 42,9 14,2 

 2002 13,17 4,7 37,1 43,4 14,8 

 2003 13,23 4,7 36,7 43,5 15,2 

 2004 13,36 4,3 36,1 43,4 16,2 

 2005 13,30 4,4 36,3 43,4 15,8 

 2006 13,39 4,3 36,0 43,0 16,7 

 2007 13,45 4,5 35,4 42,3 17,8 

 2008 13,54 4,4 34,7 42,2 18,7 

 2009 13,60 4,7 33,8 41,9 19,7 

 2010 13,56 4,7 34,4 41,3 19,6 

 2011 13,66 4,1 34,5 41,3 20,1 

  2012 13,74 4,1 34,1 40,6 21,2 
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Bilaga 4: Genomsnittligt betygsvärde, fördelning på betygssteg åk 9 
2013-2017 
 

  
  

Merit-
värde 

Anp. 
studieg. 

(–) F E D C B A 

Engelska 2013 14,02 0,8 1,3 5,4 15,6 17,1 25,5 19,1 15,2 

 2014 14,23 1,0 1,1 5,2 14,3 16,4 25,6 19,9 16,4 

 2015 14,30 1,1 1,2 6,1 13,5 15,0 24,4 19,9 18,9 

 2016 14,00 2,0 1,8 8,2 12,2 13,9 22,8 19,2 19,9 

  2017 13,93 0,9 1,4 8,8 12,8 13,9 22,9 19,4 19,7 

Matematik 2013 12,41 0,6 1,3 7,3 31,6 18,2 18,6 12,0 10,5 

 2014 12,04 0,7 1,3 8,0 33,9 18,5 18,8 10,5 8,4 

 2015 11,96 0,7 1,3 9,1 33,5 17,1 18,4 11,2 8,8 

 2016 11,92 1,3 1,7 9,8 28,3 18,6 19,9 11,5 8,9 

  2017 11,80 0,5 1,4 11,3 32,1 16,4 17,6 10,7 10,1 

Svenska 2013 13,52 0,2 0,9 2,9 23,0 21,6 27,1 16,1 8,1 

 2014 13,72 0,2 0,9 3,0 21,0 21,2 26,7 17,3 9,7 

 2015 13,81 0,2 0,9 3,1 20,3 20,6 27,1 17,2 10,7 

 2016 13,95 0,3 1,1 3,1 19,0 19,9 26,1 18,6 11,9 

  2017 14,07 0,2 0,9 3,2 18,7 19,5 25,1 19,1 13,4 

Svenska 2013 8,53 1,6 3,1 26,4 31,0 18,2 13,8 4,7 1,3 

som 2014 8,38 2,1 2,2 28,3 29,3 18,0 13,9 4,8 1,4 

andraspråk 2015 7,85 2,0 2,3 32,9 26,6 17,1 12,8 4,6 1,6 

 2016 6,15 2,1 2,9 46,1 20,7 12,8 10,1 4,1 1,2 

  2017 6,65 0,6 1,7 43,8 25,5 13,2 9,6 4,0 1,5 

 
 
 

  
  

Merit-
värde 

Anp. 
studieg. 

(–) F E D C B A 

Moderna 2013 13,73 0,2 0,8 3,7 22,4 19,1 24,5 16,6 12,6 

språk 2014 13,77 0,4 0,6 3,5 22,9 19,1 24,0 16,5 13,1 

 2015 14,00 0,3 0,6 3,2 21,7 18,6 23,7 17,0 14,9 

 2016 14,02 0,5 0,7 3,3 21,3 18,4 23,0 17,1 15,7 

  2017 14,21 0,3 0,6 3,1 20,3 17,9 23,3 17,6 16,9 
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Merit-
värde 

Anp. 
studieg. 

(–) F E D C B A 

Biologi 2013 12,26 2,6 1,6 5,3 29,3 20,4 21,4 12,3 7,1 

 2014 12,52 2,9 1,5 5,0 26,3 20,3 22,3 13,2 8,5 

 2015 12,58 3,2 1,6 5,2 25,5 18,9 22,3 13,7 9,7 

 2016 12,28 4,7 2,3 6,6 22,7 17,7 21,1 14,1 10,8 

  2017 12,43 3,4 1,9 7,2 23,2 17,9 20,8 13,8 11,6 

Fysik  2013 12,01 3,5 1,7 5,5 29,4 20,8 21,2 11,7 6,2 

 2014 12,02 3,9 1,7 5,7 28,5 20,4 21,0 12,2 6,7 

 2015 12,20 4,1 1,7 5,8 26,4 19,2 21,8 12,6 8,4 

 2016 11,99 5,6 2,5 6,8 22,9 17,9 20,9 13,6 9,8 

  2017 12,15 4,4 2,0 7,6 23,4 18,2 20,4 13,5 10,6 

Kemi 2013 11,76 3,6 1,8 6,1 31,7 20,2 19,8 11,0 5,9 

 2014 11,90 4,0 1,7 6,0 29,8 19,7 20,2 11,8 6,8 

 2015 12,23 4,2 1,7 5,6 26,4 19,1 21,6 12,8 8,6 

 2016 11,86 5,7 2,6 7,0 24,1 17,8 20,4 12,9 9,5 

  2017 11,99 4,5 2,0 7,8 24,4 18,6 20,1 13,0 9,7 

Teknik 2013 12,72 2,2 1,8 3,4 25,5 22,1 25,4 13,0 6,6 

 2014 12,80 2,6 1,8 3,2 24,0 22,1 26,1 13,3 7,0 

 2015 12,96 2,9 1,8 3,3 22,2 20,7 26,4 14,3 8,4 

 2016 12,58 4,4 2,8 4,7 19,5 19,4 25,2 14,7 9,3 

  2017 12,90 3,3 2,3 5,0 19,8 18,7 24,9 15,1 11,0 

 
 
 

    
Merit-
värde 

Anp. 
studieg. 

(–) F E D C B A 

Geografi 2013 12,71 1,9 1,5 4,5 26,6 20,2 24,3 13,2 7,9 

 2014 12,84 2,2 1,6 4,4 24,7 19,5 24,7 13,8 9,1 

 2015 12,88 2,6 1,6 4,8 23,6 18,4 24,8 14,2 10,1 

 2016 12,61 4,0 2,2 6,3 20,7 17,0 23,5 14,6 11,7 

  2017 12,81 2,6 1,9 7,1 20,8 16,6 23,7 14,8 12,6 

Historia  2013 12,80 1,8 1,5 4,8 26,3 19,0 23,6 13,6 9,3 

 2014 12,97 2,2 1,5 4,7 24,0 18,8 23,5 14,5 10,8 

 2015 12,91 2,5 1,6 5,1 23,3 18,1 23,9 14,5 11,0 

 2016 12,68 4,1 2,4 6,3 20,0 16,6 22,9 14,8 12,8 

  2017 12,86 2,7 1,9 7,3 20,2 16,1 22,9 15,2 13,7 

Religion 2013 12,71 1,9 1,5 4,2 27,9 19,1 24,5 13,0 7,9 

 2014 12,86 2,4 1,6 4,0 25,9 18,8 24,3 13,7 9,3 

 2015 13,03 2,6 1,6 4,4 22,5 18,4 25,7 14,5 10,5 

 2016 12,66 4,1 2,3 5,7 20,6 17,1 24,2 14,5 11,5 

  2017 12,82 2,7 1,8 6,7 21,2 16,9 23,5 15,1 12,1 

Samhälls- 2013 12,77 1,8 1,5 4,4 26,6 20,2 24,0 13,4 8,2 

kunskap 2014 12,82 2,1 1,6 4,4 25,3 19,6 24,2 13,6 9,2 

 2015 12,99 2,4 1,5 4,7 23,1 18,1 24,9 14,8 10,5 

 2016 12,78 3,8 2,2 6,2 19,6 16,9 23,7 15,4 12,3 

  2017 12,86 2,3 1,8 7,1 20,5 16,8 24,2 14,8 12,4 
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Merit-
värde 

Anp. 
studieg. 

(–) F E D C B A 

Bild 2013 13,71 1,1 1,4 2,3 19,4 21,5 27,8 15,8 10,8 

 2014 13,83 1,3 1,4 2,2 18,3 20,9 27,9 16,4 11,7 

 2015 14,00 1,4 1,5 2,3 16,7 19,8 27,7 17,4 13,2 

 2016 13,61 2,6 2,1 3,9 15,5 18,5 26,5 16,9 14,1 

  2017 14,02 1,2 1,6 3,3 16,0 18,7 26,4 17,7 15,1 

Musik 2013 13,57 1,5 1,6 2,6 20,6 20,8 26,1 14,6 12,2 

 2014 13,72 1,7 1,6 2,5 18,0 20,8 27,3 15,5 12,6 

 2015 13,87 1,8 1,7 2,7 15,9 19,9 27,4 16,6 13,9 

 2016 13,45 3,2 2,5 4,2 14,7 18,1 26,3 16,8 14,2 

  2017 13,83 1,8 2,0 3,9 15,2 17,8 26,3 17,5 15,4 

Idrott och 2013 13,66 1,6 2,3 4,8 15,9 16,9 25,5 18,9 14,1 

hälsa 2014 13,80 1,8 2,2 4,7 14,6 16,9 24,7 19,7 15,4 

 2015 13,84 2,0 2,0 5,3 14,0 16,2 24,2 19,8 16,6 

 2016 13,44 2,7 2,5 7,5 12,9 15,0 22,6 19,4 17,4 

  2017 13,77 1,9 2,0 6,8 13,0 15,6 22,5 19,9 18,4 

Hem- och  2013 13,87 1,3 1,6 2,5 18,6 20,7 27,5 17,2 10,6 

konsument- 2014 14,03 1,6 1,6 2,5 17,3 19,9 27,5 18,3 11,3 

kunskap 2015 14,17 1,7 1,7 2,7 15,9 19,2 26,8 18,6 13,3 

 2016 13,93 3,2 2,4 4,4 14,6 17,6 25,1 18,5 14,1 

  2017 14,14 1,8 2,0 4,2 14,8 17,2 25,2 19,1 15,7 

Slöjd 2013 13,78 1,2 1,5 1,7 17,9 22,2 29,5 16,2 9,8 

 2014 13,95 1,5 1,5 1,7 15,6 21,6 30,2 17,4 10,6 

 2015 14,12 1,6 1,5 1,9 14,3 20,1 29,9 18,6 12,2 

 2016 13,71 2,8 2,3 3,1 13,5 19,2 28,3 18,2 12,6 

  2017 14,10 1,5 1,8 2,4 14,2 19,1 28,8 18,2 13,9 
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Bilaga 5: Genomsnittligt betygsvärde, fördelning på betygssteg åk 6 
2013-2017 
 

    Merit-
värde 

Anp. 
studieg. (–) F E D C B A 

Engelska 2013 13,86 0,5 0,6 7,5 14,5 16,6 24,3 21,5 15,1 

 2014 13,61 0,6 0,6 8,2 15,4 16,8 24,7 20,3 13,9 

 2015 14,02 0,5 0,6 7,3 13,4 16,0 25,2 21,5 16,0 

 2016 13,97 0,5 0,6 8,3 13,6 15,4 22,7 20,9 18,4 

  2017 13,97 0,3 0,5 8,9 13,4 14,8 23,0 20,6 18,7 

Matematik 2013 13,56 0,3 0,5 6,7 19,6 20,1 20,6 18,0 14,3 

 2014 12,83 0,4 0,6 8,2 22,7 20,9 23,0 14,0 10,3 

 2015 12,72 0,4 0,5 8,2 24,2 21,2 22,5 13,5 9,6 

 2016 12,85 0,3 0,5 8,8 22,3 20,2 22,0 15,4 10,5 
  2017 12,52 0,2 0,5 10,0 23,3 21,0 22,1 13,9 9,1 

Svenska 2013 13,17 0,1 0,4 4,7 20,5 25,6 28,2 15,9 4,5 

 2014 13,41 0,1 0,4 4,7 19,0 23,9 28,3 17,8 5,8 

 2015 13,50 0,1 0,4 4,3 18,6 24,5 28,1 17,7 6,3 

 2016 13,43 0,1 0,4 4,9 18,6 24,0 27,8 17,9 6,4 
  2017 13,29 0,1 0,4 5,4 19,8 23,5 27,1 17,0 6,7 

Svenska 2013 8,04 1,9 2,7 28,6 32,1 19,6 11,1 3,5 0,6 
som 2014 8,01 2,3 2,5 29,5 29,9 19,0 11,9 4,2 0,7 
andraspråk 2015 8,01 1,7 1,8 31,3 28,5 20,0 11,7 4,0 1,0 

 2016 7,21 0,7 1,6 38,4 27,7 16,9 10,3 3,4 0,8 
  2017 7,24 0,3 1,1 38,6 29,2 16,9 9,6 3,6 0,8 
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    Merit-
värde 

Anp. 
studieg. (–) F E D C B A 

Biologi 2013 12,86 0,8 0,9 3,5 25,1 23,2 30,1 13,2 3,1 

 2014 12,39 0,7 0,9 4,6 29,4 25,6 25,0 10,8 3,1 

 2015 12,89 0,6 0,8 4,2 25,0 24,1 26,6 13,9 4,8 

 2016 12,89 0,6 0,8 4,9 24,6 22,8 26,7 14,0 5,6 

  2017 12,86 0,6 0,8 5,2 24,8 22,3 26,5 14,0 5,9 

Fysik  2013 12,66 0,9 0,9 4,3 25,9 24,0 28,5 12,6 2,9 

 2014 12,25 1,1 0,9 4,4 29,7 27,2 24,1 10,0 2,5 

 2015 12,67 1,0 0,8 4,6 25,5 24,8 26,0 12,8 4,4 

 2016 12,62 0,8 0,9 5,3 25,8 23,7 25,8 13,0 4,6 

  2017 12,66 0,6 0,9 5,5 25,9 22,9 26,2 13,1 5,0 

Kemi 2013 12,67 0,8 1,0 3,9 26,7 23,5 28,8 12,2 3,0 

 2014 12,13 1,1 1,0 4,8 31,4 25,9 23,5 9,4 2,9 

 2015 12,66 1,0 0,9 4,6 26,3 23,8 25,8 13,1 4,4 

 2016 12,55 0,8 0,9 5,4 27,3 22,9 25,3 12,5 4,8 

  2017 12,55 0,6 0,9 5,8 27,3 22,3 25,4 12,8 5,0 

Teknik 2013 12,58 0,8 1,4 2,0 29,9 26,2 28,1 9,1 2,6 

 2014 12,59 0,9 1,0 2,2 29,6 27,2 27,0 9,1 2,9 

 2015 12,86 0,9 0,8 2,5 26,5 26,0 28,6 11,1 3,6 

 2016 12,94 0,8 0,9 3,1 25,1 24,9 28,7 12,2 4,4 
  2017 12,96 0,6 0,8 3,2 25,5 24,4 28,4 12,2 4,8 

Blockbetyg 2013 13,36 0,5 0,6 3,2 18,9 24,2 33,5 15,6 3,5 
NO 2014 12,50 0,7 0,7 4,2 27,2 28,0 25,7 10,9 2,6 

 2015 13,09 0,7 0,7 4,1 22,2 24,3 28,1 14,8 5,1 

 2016 13,18 0,7 0,7 4,2 22,1 22,2 28,5 15,8 5,8 
  2017 13,17 0,6 0,7 4,8 21,5 21,8 28,5 15,8 6,3 
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    Merit-
värde 

Anp. 
studieg. (–) F E D C B A 

Geografi 2013 12,72 0,7 0,9 4,3 27,2 23,3 26,4 12,6 4,6 

 2014 12,52 1,0 0,9 5,0 27,7 22,8 26,3 11,9 4,4 

 2015 12,83 0,9 0,8 4,8 25,7 21,6 26,9 13,6 5,7 

 2016 12,94 0,7 0,8 5,2 24,6 21,0 26,5 14,7 6,5 

  2017 12,92 0,5 0,9 5,5 24,4 21,4 26,0 14,5 6,9 

Historia  2013 12,37 0,7 1,0 4,7 31,0 22,8 25,3 10,6 3,8 

 2014 12,57 1,0 1,0 4,9 27,8 23,1 25,2 11,8 5,3 

 2015 12,65 0,9 0,9 4,9 27,3 22,0 26,3 12,7 5,1 

 2016 12,80 0,7 0,9 5,3 26,0 20,9 26,0 13,6 6,5 

  2017 12,79 0,5 0,9 5,8 26,0 20,7 25,7 13,6 6,9 

Religion 2013 12,39 0,8 1,1 4,2 31,3 23,6 24,7 10,5 3,8 

 2014 12,59 1,0 0,9 4,0 29,2 23,3 25,6 11,5 4,5 

 2015 12,71 0,9 0,8 4,4 27,8 22,3 25,9 12,6 5,3 

 2016 12,84 0,7 0,9 4,7 26,4 21,5 26,4 13,4 6,1 

  2017 12,86 0,6 0,8 4,9 26,4 21,5 26,1 13,2 6,6 

Samhälls- 2013 12,75 0,7 0,9 3,6 27,9 23,8 26,7 12,1 4,4 
kunskap 2014 12,61 1,0 0,9 4,2 27,1 24,1 27,2 11,3 4,1 

 2015 12,79 0,9 0,9 4,2 26,2 22,8 27,3 13,2 4,6 

 2016 12,94 0,7 0,9 4,6 25,2 21,3 27,6 13,4 6,4 
  2017 12,89 0,5 0,9 5,0 25,3 21,6 26,8 13,5 6,4 

Blockbetyg 2013 13,07 0,5 0,7 3,8 23,1 25,0 28,1 14,1 4,8 
SO 2014 13,06 0,8 0,7 3,8 22,6 24,8 28,1 14,0 5,1 

 2015 13,13 0,6 0,6 4,2 22,2 23,0 29,2 15,1 5,1 

 2016 13,25 0,7 0,7 4,3 21,1 22,5 28,0 16,2 6,5 
  2017 13,32 0,6 0,7 4,8 20,6 20,7 28,5 17,0 7,1 
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    Merit-
värde 

Anp. 
studieg. (–) F E D C B A 

Bild 2013 13,28 0,4 0,6 1,2 24,2 27,5 29,5 12,4 4,2 

 2014 13,39 0,5 0,6 1,3 22,8 26,7 30,1 13,3 4,7 

 2015 13,54 0,5 0,6 1,3 21,8 25,7 30,7 14,0 5,4 

 2016 13,64 0,4 0,6 1,6 20,5 25,0 30,4 15,0 6,4 

  2017 13,68 0,3 0,6 1,6 20,7 25,0 29,8 15,3 6,7 

Musik 2013 13,29 0,5 0,8 1,5 25,4 25,7 27,5 12,9 5,8 

 2014 13,54 0,7 0,7 1,6 21,3 25,7 29,3 14,1 6,6 

 2015 13,73 0,6 0,7 1,6 19,8 24,6 29,6 15,4 7,7 

 2016 13,81 0,5 0,8 2,0 18,4 23,6 30,2 16,4 8,1 

  2017 13,84 0,4 0,7 2,1 18,5 23,5 30,1 16,1 8,5 

Idrott och 2013 13,68 0,4 0,8 4,1 16,2 22,1 30,4 18,9 7,2 

hälsa 2014 13,78 0,5 0,8 4,4 14,5 21,7 30,5 19,6 8,0 

 2015 13,89 0,4 0,7 4,5 13,5 21,5 30,2 20,2 9,0 

 2016 13,91 0,4 0,8 5,3 12,4 20,7 29,5 20,9 10,0 

  2017 13,90 0,3 0,7 5,8 12,2 20,2 29,5 21,0 10,3 

Hem- och  2013 12,56 0,6 1,8 1,2 31,4 26,8 26,5 9,1 2,5 
konsument- 2014 13,16 0,7 0,9 1,3 24,4 27,4 29,3 12,0 4,0 

kunskap 2015 13,44 0,6 0,7 1,4 21,8 26,5 30,5 13,6 5,0 

 2016 13,57 0,5 0,8 1,7 19,9 25,6 31,1 14,6 5,8 
  2017 13,62 0,4 0,7 1,8 20,3 24,5 31,0 15,2 6,1 

Slöjd 2013 12,93 0,4 0,7 1,3 26,6 30,7 27,3 10,2 2,7 

 2014 13,25 0,5 0,6 1,1 22,7 29,8 30,0 11,9 3,3 

 2015 13,42 0,5 0,6 1,2 21,1 28,8 30,6 13,3 4,0 

 2016 13,51 0,5 0,7 1,4 19,9 28,0 30,9 14,0 4,7 
  2017 13,49 0,4 0,6 1,6 20,5 27,7 30,5 13,9 4,9 

 
 
 
 


