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Uppföljning av internkontrollplan 2020 - Diskrepans mellan
betyg och nationella prov

GRF-2020-11772
Sammanfattning

Grundskolenämnden har beslutat om Internkontrollplan 2020 i syfte att se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har
bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Granskningen av diskrepans
mellan betyg på nationella proven och betyg visar sammantaget på betydande skillnader
mellan skolor i betygssättning i relation till de nationella provresultaten för läsåret 2018/2019.
Det framgår även att diskrepanserna har olika omfång i de fyra granskade ämnena.
Utfallet i denna granskning stämmer överens med de nationella granskningar som Skolverket
och Skolinspektionen genomfört på senare år. Skolmyndigheterna beskriver att
betygssättningen i relation till de nationella proven generellt varierar mellan skolor och att det
finns tydliga inslag av relativ betygssättning. Påtagliga skillnader i betygssättning i förhållande
till de nationella proven mellan olika skolor kan indikera att betygen sätts utifrån olika
måttstockar och att den därmed inte är likvärdig. I de nationella granskningarna beskrivs att
betygssättning i ganska hög grad är relativ, det vill säga att den relateras till den genomsnittliga
prestationsnivån hos eleverna på respektive skola.
Utifrån den interna kontrollgranskningens resultat föreslås två förbättringsåtgärder, dels en
fördjupad orsaksanalys kring identifierade skillnader samt att förvaltningen tar fram strukturer
och former inom huvudmannens systematiska kvalitetsarbete för att stärka analyser av
bedömning och betygssättning ur ett likvärdighetsperspektiv.
Beslut

Grundskolenämndens arbetsutskott föreslår grundskolenämnden att besluta
1. Grundskolenämnden godkänner granskning ”Diskrepans mellan betyg och nationella
prov” och tillhörande förbättringsåtgärder.
Beslutsunderlag
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