Skolverkets beräkningsgrunder avseende andel med
gymnasieexamen och genomsnittligt meritvärde
Bakgrund
AcadeMedia samlade i juni 2014 in underlag kring andel elever med gymnasieexamen samt genomsnittligt
betygsvärde från samtliga skolor. AcadeMedia gör detta för att tidigt få reda på hur väl vi har lyckats med vårt
uppdrag och detta ligger sedan till grund för skolornas och huvudmännens analyser och förbättringsåtgärder.
Då det var första årskullen som gick ut med det nya betygssystemet och i den nya gymnasieskolan fanns en del
frågetecken om beräkningsgrunder och jämförbarhet. AcadeMedias försökte få reda på hur beräkningarna skulle
gå till men inga definitiva besked eller kom varför AcadeMedia gick på de förhandsbesked om beräkningsgrund
som gavs från myndigheten i våras.
I slutet av december 2014 presenterade Skolverket de officiella siffrorna för de elever som tog studenten i juni
2014. Det kunde då konstateras att det förelåg stora differenser mellan utfallet i AcadeMedias egen insamling i
juni och de officiella siffror som presenterades av Skolverket i SIRIS.
Olika beräkningsgrunder
AcadeMedias egen insamling i juni baserade sig på samma underlag som SIRIS baserats på. AcadeMedia har
som bekant räknat ut andelen med examen baserat på samtliga avgångselever. I författningarna anges endast att
en elev kan få examensbevis/ gymnasieexamen eller studiebevis. Något annat finns inte för de elever som ändå
går sina tre (eller kanske fyra år) i gymnasiet. Dessa värden har vi publicerat i skolornas kvalitetsrapporter och i
huvudmannarapporterna. Även Göteborgs stad, som vi benchmarkade mot inom ITG, använde denna
beräkningsgrund.
När så den nationella statistiken publicerades i SIRIS strax innan jul visade det sig att Skolverket – i slutänden
valde att räkna fram andelen med examen baserad på en avgränsad elevgrupp. Skolverket beräknar nämligen
andelen elever med examen på ”elever med examensbevis och elever med studiebevis om 2500 poäng eller
mer”. I officiell statistik kallas denna beräkningsgrund/population för avgångsbetyg.
Detta gör att ett antal elever med lägre studieresultat (de som inte har betyg omfattande 2500 poäng) inte
inkluderats i den nationella statistiken. Andelen elever med examen blir därmed högre i den nationella statistiken
än i de resultat vi själva publicerat tidigare eftersom uppgifterna i SIRIS baseras på färre elever än det faktiska
antalet avgångs-elever. Detta innebär alltså den svenska gymnasieskolan får ett mörkertal av elever som inte
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återfinns i den nationella statistiken genom att elever med studiebevis om mindre än 2500 poäng eller läst
reducerat program utelämnas.
Effekter
För vissa skolor har skillnaderna i hur andelen med examensbevis räknats fram gett upphov till mycket stora
avvikelser, och i våra kvalitetsrapporter är det alltså det lägre värdet som hittills redovisats. För att vi ska bli
rättvist jämförda med landets övriga gymnasieskolor publicerar vi nu även våra betygsresultat så som de
presenteras i den nationella statistiken (SIRIS).
GBP (Genomsnittlig betygspoäng)
I AcadeMedias insamling och publicerade rapporter beräknade vi GBP på populationen examensbevis. I
Skolverkets officiella statistik (SIRIS) finns denna beräkningsgrund kvar och överensstämmelsen är god. Vidare
så finns GBP även för den något större populationen avgångsbetyg.
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