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1. Omfattningen på försöksverksamheten
Nedan redovisas i tabellform en översikt över omfattningen av försöksverksamheten med spetsutbildning för de nio skolor som startat utbildning under det första
läsåret. Siffrorna gäller vårterminen 2010. I tabellen beskrivs skola, spetsinriktning,
antal elever samt könsfördelning. Tabellen visar att könsfördelningen på spetsutbildningarna totalt sett är relativt jämn. Men precis som på de övriga programmen
på skolorna är det betydligt fler pojkar som väljer matematiska och naturvetenskapliga utbildningar medan det är vanligt att flickorna dominerar på samhällsvetenskapliga och humanistiska program. Fässbergsgymnasiet i Mölndal var en av de tio
skolor som beviljades försöksverksamhet i den första ansökningsomgången men
som inte startade utbildningen höstterminen 2009 på grund av för få sökande. Därför finns inte skolan med i tabellen eller i utvärderingen. Mer information om skolor, utbildningar och elever återfinns i utvärderingsrapporten.
Skola

Spetsinriktning

Danderyds
gymnasium
Ehrensvärdska
gymnasiet
Karlskrona
Europaskolan
Strängnäs
Globala gymnasiet
Stockholm
Härnösands
gymnasium
Katedralskolan
Lund
Luleå Gymnasieby
Polhemsskolan
Lund
Vasaskolan
Gävle

Matematik

Antal
elever
18

Könsfördelning
Pojkar
Flickor
15
3

Naturvetenskap,
matematik

12

5

7

Scienceprogrammet,
naturvetenskap
Samhällsvetenskap
Global inriktning

13

9

4

30

9

21

Biomedicin

17

5

12

Historia

29

17

12

Matematik och naturvetenskap
Fysik

15

10

5

22

16

6

Humaniora

16

3

13

Kommentar: siffrorna avser vårterminen 2010 och är hämtade från Bartholdssons och Johanssons
utvärderingsrapport.

I den andra ansökningsomgången beviljade Skolverket följande tio utbildningar:
•

Spetsutbildningen i moderna språk, profil litteratur och film, Katedralskolan, Lund
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•

Samhällsvetenskapligt program med spetsinriktning språk: engelska, Viktor
Rydbergs Gymnasium Djursholm, Danderyd

•

Spetsutbildning i språk - Classe française, Katedralskolan, Uppsala

•

Entreprenörsprogrammet, Sven Erikssons gymnasium, Borås (samhällsvetenskap)

•

Spetsutbildning inom hållbar utveckling, Specialutformat samhällsvetenskapligt program, Folkungaskolan, Linköping

•

FINEK - Finansgymnasiet, FINEK vid Tumba gymnasium, Botkyrka
(samhällsvetenskap)

•

Marinbiologisk spetsutbildning, Gullmarsgymnasiet, Lysekil

•

Forskar-Nv, Älvkullegymnasiet, Karlstad (naturvetenskap)

•

Bioteknisk spetsutbildning, Katedralskolan, Uppsala

•

Naturvetenskapsprogrammet med matematikspets, Hvitfeldtska gymnasiet,
Göteborg

Ovan nämnda utbildningar startar höstterminen 2010 och därför redovisas inga
siffror för dessa här eller i utvärderingsrapporten.

2. Skolverkets synpunkter och bedömning utifrån utvärderingen
Skolverket vill i samband med redovisningen lyfta fram några viktiga resultat och
slutsatser utifrån utvärderingen med tanke på eventuell permanentning av försöksverksamheten. Utöver dessa presenterar utvärderarna i rapporten själva ytterligare
slutsatser och förslag på åtgärder i rapporten.
Skolverket betonar att det är svårt att dra några säkra slutsatser redan efter det första läsåret, bland annat eftersom samtliga skolor inte deltagit i denna utvärderingsomgång.
Exempel på positiva slutsatser från spetsutbildningarnas första år
•

Skolorna anser att deras urvalsprocess har fungerat bra men några efterfrågar tydligare regelverk kring poängsättningen av antagningsprov.

•

Spetseleverna är i huvudsak mycket nöjda med utbildningen och entusiastiska inför de utmaningar spetsutbildningarna innebär.

•

Skolpersonalen är i huvudsak mycket nöjda med utbildningen och mycket
engagerade i såväl utbildningen som eleverna.
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Exempel på utvecklingsområden för försöksverksamheten
•

Trots riksrekrytering har endast ett fåtal elever flyttat till en annan ort för
att gå en spetsutbildning.

•

Skolorna saknar ofta resurser och strategier för att informera om sina utbildningar utanför närområdet.

•

Spetseleverna hämtas från en homogen grupp, det handlar till allra största
del om elever med svensk bakgrund som kommer från en socioekonomiskt
stark miljö.

•

Det är osäkert huruvida eleverna belönas för att ha gått en ”svårare” gymnasieutbildning med tanke på hur meritpoängssystemet ser ut idag.

Skolverkets bedömning inför den fortsatta verksamheten
•

Det bör övervägas om spetseleverna kan få någon form av meritpoäng för
att de läser spetsutbildningskurser. Det har visat sig vara mycket svårt för
spetseleverna att hinna läsa extra kurser för att nå maximalt med meritpoäng. Avsaknad av meritpoäng kan innebära att spetseleverna riskerar att bli
missgynnade i konkurrensen om vissa populära utbildningar. Skolverket avser att diskutera detta vidare med Högskoleverket.

•

Rekryteringen till spetsutbildningarna bör följas. Om det visar sig nödvändigt bör övervägas vilka åtgärder som kan vidtas för att motverka snedrekrytering till spetsutbildningarna.

3. Fortsatt utvärdering
I kommande utvärderingar bör man studera antal sökande i relation till dem som
kom in samt orsaker till att vissa elever lämnar utbildningen. Det ger möjlighet att
analysera hur man rekryterar och behåller spetselever, hur urvalet går till i praktiken
etc. Till det kan kopplas en närmare undersökning kring varför riksrekryteringen
inte fungerat i större utsträckning än den gjort. Bland annat kan de ekonomiska
villkorens betydelse analyseras mer samt i vilken mån skolornas engagemang i elevernas studiesociala miljö påverkar.
En annan fråga som ska belysas är vilka pedagogiska arbetssätt som eventuellt används på dessa utbildningar jämfört med vanliga program.
När eleverna kommit längre i sina utbildningar och exempelvis börjat läsa universitetskurser kommer det även finnas mer underlag för att undersöka hur utbildningarna fungerar, deras kvalitet samt hur samverkan med universitet och högskola
fungerar. När de första eleverna lämnar gymnasieskolan och börjar studera inom
högre utbildning kommer det också vara möjligt att se eventuella samband mellan
val av spetsutbildning och framtida studie- och intresseområden.
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För att få en så bra bild som möjligt av hur spetseleverna presterar, utvecklas och
upplever sin utbildning ska kommande utvärderingar, om möjligt, följa de elever
som intervjuats under år 1 samt ytterligare några elever som påbörjar en spetsutbildning under de år som försöket pågår.

En utvärdering av det första läsåret med
försöksverksamheten med gymnasiala
spetsutbildningar 2009/2010

Kerstin Bartholdsson
Förvaltningshögskolan
Göteborgs universitet
Hanna Sofia Johansson
Sociologiska institutionen
Stockholms universitet

En utvärdering av det första läsåret med försöksverksamheten med gymnasiala spetsutbildningar
2009/2010

© Kerstin Bartholdsson
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Förord
Försöket med de gymnasiala spetsutbildningarna har endast pågått under ett läsår, men har redan
hunnit väcka stor debatt. Inte minst i den politiska debatten hörs flera argument för att försöket
ska övergå i permanent verksamhet och att försök med spetsutbildningar på högstadiet borde
startas. För de personer som berörs av de gymnasiala spetsutbildningarna i sin vardag, skolpersonal och elever, framstår utbildningarna som en spännande utmaning. Inte minst personalen
har efterfrågat spetsutbildningar under en längre period och hade höga förväntningar inför
starten.
Efter ett år är tongångarna positiva, både från personal och från elever. Vi vill tacka personal
och elever som medverkade i våra intervjuer samt alla elever och vårdnadshavare som besvarade
våra enkäter. Vidare vill vi tacka projektledarna på Skolverket Christina Månberg och Johan
Linder för gott samarbete. Sist, men inte minst, vill vi tacka My Hallin på Skolverket för
administration och sammanställning av enkäterna samt Pär Bendz på Sociologiska institutionen
vid Stockholms universitet för bearbetning av enkäterna.

Göteborg och Stockholm
31 augusti 2010
Kerstin Bartholdsson och Hanna Sofia Johansson
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Viktiga slutsatser
Exempel på faktorer som fungerat bra under spetsutbildningarnas första år
• Antagningsprocessen: alla skolor anser att deras urvalsprocess har fungerat bra men några
efterfrågar regelverk kring poängsättningen av antagningsprov.
• Spetseleverna: är i huvudsak mycket nöjda med utbildningen och entusiastiska inför de
utmaningar som spetsutbildningarna innebär.
• Skolpersonalen: är i huvudsak mycket nöjda med utbildningen och mycket engagerade i
såväl utbildningen som eleverna.
• Skolverket: skolpersonalen tycker att kontakterna med verket fungerar mycket bra.
Exempel på faktorer som fungerat mindre bra under spetsutbildningarnas första år
• Riksrekryteringen: endast ett fåtal elever har flyttat till en annan ort för att gå en
spetsutbildning.
• Ekonomi: boende och studier på annan ort är kostsamt för föräldrarna.
• Information: skolorna saknar resurser och strategier för att informera om sina
utbildningar utanför närområdet.
• Snedrekrytering: spetseleverna hämtas från en homogen grupp, det handlar om elever
med svensk bakgrund som har socioekonomiskt starka föräldrar.
• Spetseleverna: det är osäkert hur spetseleverna belönas för att de har gått en ”svårare”
gymnasieutbildning.
Förslag på åtgärder
• Riksrekryteringen: möjligheten att ge ekonomiskt stöd till elever som inte bor på
utbildningsorten bör utredas. I dagsläget är föräldrarnas ekonomi en avgörande faktor för
vilka ungdomar som har råd att flytta för att läsa en spetsutbildning. Ekonomiskt stöd kan
inkludera hyresbidrag och avståndsrelaterat bidrag till hemresor, till exempel en
gång/månad.
• Boendesituationen: spetsgymnasierna behöver hjälp att ordna boende för elever som vill
flytta för att påbörja en spetsutbildning. Om kommunerna inte kan stödja skolorna med
boende behöver boendefrågan lyftas till den nationella politiska nivån.
• Information: Skolverket bör ta ansvar för rikstäckande information om spetsutbildningar
. Informationen bör ges till skolor, lärare, tänkbara elever och föräldrar.
Gymnasieskolorna har inte tillräckligt med egna resurser vad gäller tid eller ekonomi för
rikstäckande informationsinsatser.
• Ekonomiskt bidrag till spetsgymnasierna: skolorna som anordnar spetsutbildningar bör få
ekonomiskt stöd för de extra kostnader som spetsprogrammen innebär. I dagsläget finns
det en risk att spetsprogrammen belastar skolans allmänna budget på ett negativt sätt för
andra utbildningsprogram på spetsgymnasierna.
• Belöning till eleverna: det bör undersökas om spetseleverna kan erhålla någon form av
meritpoäng för att de går en spetsutbildning. Alternativt bör spetseleverna ansöka på egen
kvot till högskolor och universitet. I dagsläget är det mycket svårt för spetseleverna att
hinna läsa extra kurser för att nå maximalt med meritpoäng. Avsaknad av meritpoäng
innebär i praktiken att spetseleverna riskerar att bli utestängda från populära utbildningar
som till exempel läkare.
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1. Inledning
Utbildningsfrågor diskuteras livligt i den offentliga debatten. Under de senare åren har allt fler
aktörer uttryckt oro för att många elever inte blir behöriga till gymnasiet. Det är dock inte bara de
svaga elevernas situation som diskuterats, utan även hur samhället ska ta tillvara studiemotiverade
elevers talang och låta dem utvecklas i sin takt. Huvudargumentet för att satsa på dessa elever är
att Sverige behöver ta tillvara deras talang för att följa med i den globala utvecklingen och för att
kunna befinna sig i forskningsfronten. Hösten 2008 beslutade regeringen att en försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning i matematik eller naturvetenskapliga
ämnen samt samhällsvetenskapliga eller humanistiska ämnen ska bedrivas under en försöksperiod
med början 1 juli 2009. Syftet med försöksverksamheten är, enligt utbildningsminister Jan
Björklund, att även teoretiskt duktiga elever ska ha rätt att utvecklas i sitt eget tempo och utifrån
sina förutsättningar. 1
Enligt Utbildningsdepartementets promemoria om inrättande av en försöksverksamhet är det
viktigt att skolan anpassar undervisningen till alla elevers behov, såväl de elever som behöver
extra stöd som de elever som behöver extra utmaningar. Genom spetsutbildningar ska även
elever som är högpresterande i teoretiska ämnen få sina behov tillgodosedda. Spetsutbildningarna
ska ha avsevärt högre studietakt samt innehålla särskild fördjupning och breddning inom ämnet
eller ämnesområdet. För att en gymnasieskola ska få delta i försöksverksamheten krävs att
antagningen till utbildningen är riksrekryterande och att eleverna ges möjlighet att läsa högskoleeller universitetskurser parallellt med gymnasiestudierna. Detta kräver att huvudmannen har ett
etablerat samarbete med universitet och/eller högskola som kan erbjuda kurser av hög kvalitet
inom ämnet/ämnesområdet. 2
Statens Skolverk beslutar utifrån förordning (2008:793) vilka utbildningar som ska få delta i
försöksverksamheten. De första tio skolorna som fick tillstånd att bedriva gymnasial spetsutbildning var Danderyds gymnasium, Ehrensvärdska gymnasiet i Karlskrona, Europaskolan i
Strängnäs, Fässbergsgymnasiet i Mölndal, Globala gymnasiet i Stockholm, Härnösands
gymnasium, Katedralskolan i Lund, Luleå gymnasieby, Polhemsskolan i Lund samt Vasaskolan i
Gävle. Nio av dessa tio beviljade utbildningar startade läsåret 2009/10. 3
Enligt förordningen ska försöksverksamheten utvärderas årligen med början efter det första
verksamhetsåret och de huvudmän som deltar i försöket är skyldiga att medverka i utvärderingen.
Skolverket har uppdragit åt Kerstin Bartholdsson, Förvaltningshögskolan vid Göteborgs
universitet och Hanna Sofia Johansson, Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet, att
genomföra utvärderingen.

Utbildningsdepartementet pressmeddelande 2008-10-07.
Förordning (2008:793)
3 http://www.skolverket.se/sb/d2636/a/14878 2010-08-28. Fässbergsgymnasiet valde att inte starta sin utbildning
på grund av för få sökande.
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2. Utvärderingsuppdraget
I detta avsnitt ges först en bakgrundsbeskrivning av försöksverksamheten utifrån den förordning
som styr försöket med gymnasiala spetsutbildningar. Sedan ges en presentation av Skolverkets
riktlinjer för utvärderingsuppdraget samt en presentation av utvärderarna.
2.1 Försöksverksamheten
Utvärderingsuppdraget styrs av Förordning (2008:793) om försöksverksamhet med
riksrekryterande gymnasial spetsutbildning. Enligt förordningen ska totalt 20 utbildningar startas,
tio utbildningar år 2009 och ytterligare tio utbildningar år 2010. Skolorna ska vara jämt spridda
över landet och det får finnas högst 30 elever i varje klass. Av de utbildningar som beviljas får
högst tio ha inriktning mot matematik eller naturvetenskap och högst tio mot samhällsvetenskap
eller humaniora. Såväl kommunala som fristående gymnasieskolor kan ansöka om att få delta i
försöksverksamheten, förutsatt att de uppfyller kraven enligt förordningen. Drygt 100
ansökningar inkom till Skolverket under år 2008. 4
Utifrån förordningen har Skolverkets tidigare projektledare för försöket med
spetsutbildningar författat ett PM där utvärderingsuppdraget regleras.
2.2 Skolverkets riktlinjer och tidsram
I detta avsnitt presenteras först Skolverkets riktlinjer och tidsram för utvärderingen, sedan ges en
kort presentation av utvärderarna.
Av Skolverkets PM framgår det att utvärderarna ska ”ta fram underlag för enkäter, genomföra
intervjuer samt sammanställa resultaten av enkäter och intervjuer”. 5 I PM:et omnämns fem
områden som ska utvärderas: urval och antagning, elevperspektiv, utbildningens kvalitet,
riksrekrytering samt samverkan med universitet och högskola. 6 Under de olika rubrikerna har
frågor specificerats och dessa frågor har utredarna tagit hänsyn till vid konstruktion av
intervjumallar och enkätformulär. Utöver dessa specifika frågor och frågeområden har vi under
arbetets gång lagt till några frågor som uppstått i diskussioner med Skolverkets tidigare
projektledare, Christina Månberg,. Dessa frågor handlar om elevernas och vårdnadshavarnas
socioekonomiska bakgrund samt elevernas etniska bakgrund, vilket studerats via en elevenkät och
en föräldraenkät. I intervjuerna har även studiesociala frågor och spetsgymnasiernas samverkan
med den egna kommunen, Skolverket, Utbildningsdepartementet och politiker undersökts samt
betydelsen av skolpersonalens engagemang.
Av olika skäl går det inte att göra en ordentlig uppföljning av alla de frågor som Skolverket
presenterar i sitt PM, men alla områden berörs i redovisningen av enkät- och intervjumaterialet i
kapitel 6 och 7. Exempelvis är det svårt att studera huruvida skolornas urvalsmetoder har varit de
rätta med avseende på elevernas prestationer eftersom söktrycket har varit relativt lågt och flera
utbildningar därför har antagit alla sökanden. Vidare är det svårt att studera skillnader mellan hur
pojkar och flickor presterar då urvalsunderlaget är relativt litet. Dessutom har många elever inte
hunnit få betyg i spetsämnena, vilket gör det svårt att jämföra gymnasieprestationer med tidigare
betyg. När det gäller frågor om elevernas studier vid universitet och högskola, så har detta
område endast berörts översiktligt då ingen elev har påbörjat sådana studier ännu.
Utöver avgränsning av studieområden styrs uppdraget av den tidsram som utvärderarna har
erhållit av Skolverket. Uppdraget har utförts under fem månader, våren och sommaren 2010.
Kerstin Bartholdsson har arbetat som projektledare under två månader i utvärderingen och
Hanna Sofia Johansson har arbetat som projektmedarbetare i tre månader. Kerstin Bartholdsson
är filosofie doktor i offentlig förvaltning och verksam som lärare och forskare vid
Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet samt vid Institutionen för data- och affärsvetenhttp://www.skolverket.se/sb/d2636/a/14878 2010-08-23 och Skolverket 2008-12-17.
Skolverket 2010-01-11.
6 Ibid.
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skap vid Högskolan i Borås. Hennes forskning har fokus på målstyrning och på tjänstemannarollen i offentlig verksamhet. Bartholdsson har tidigare deltagit i utvärderingsuppdrag kring
de nationella miljömålen på uppdrag av Naturvårdsverket. Utvärderingen presenteras i Lokal
översättning av de nationella miljömålen (2006). Hanna Sofia Johansson har disputerat i teknik- och
vetenskapsstudier och arbetar som lärare och forskare vid Sociologiska institutionen på
Stockholms universitet. Hennes forskning fokuserar på relationen mellan demokrati och expertis
i samhällsfrågor med fokus på miljöområdet. Johansson har tidigare genomfört en utvärdering av
Företagsprojektet vid Hjulstaskolan i Stockholm. Utvärderingen presenteras i En andra chans? En
utvärdering av Företagsprojektet vid Hjulstaskolan 2008-2010 (2010).
I nästa kapitel beskrivs utvärderingens genomförande med fokus på forskningsmetod,
material, teoretiskt ramverk och rapportens disposition.

9

3. Utvärderingens genomförande
Nedan ges en beskrivning av rapportens metodologi, analysram och disposition. Utvärderingen
består av nio fallstudier, där varje spetsutbildningsprogram utgör ett fall.
3.1 Material
Traditionellt brukar man inom forskningsmetod skilja mellan kvalitativa och kvantitativa
metoder. All forskning vars resultat inte är en produkt av statistisk bearbetning eller andra kvantifierbara data är kvalitativ. Det kvalitativa materialet utgörs här av dokument, webbsidor,
intervjuer och deltagande observationer , medan det kvantitativa materialet utgörs av
webbenkäter. Det kvalitativa bakgrundsmaterialet kan delas in i olika kategorier. Den första
kategorin består av dokument som reglerar spetsutbildningarna, som den förordning som
specifikt reglerar försöket med gymnasiala spetsutbildningar. Förordningen används för att
beskriva det ramverk som reglerar utbildningarna. Dessutom används gymnasieskolornas
ansökningar till Skolverket samt verkets beslut om att bevilja de olika spetsutbildningarna.
Den andra kategorin består av olika webbsidor. Dels används Skolverkets hemsida
(http://www.skolverket.se), dels används Föreningen för Sveriges Spetsutbildningars hemsida
(http://www.spetsutbildningar.se) och respektive gymnasieskolas hemsida. Syftet med att använda
hemsidorna är att se hur såväl myndigheten som skolorna beskriver försöket med spetsutbildningar. Internet som källa är föränderlig och bedöms ofta inte ha samma tillförlitlighet som
tryckta källor. Ett annat problem är att hemsidorna används för att marknadsföra de olika
programmen. Detta medför att informationen om skolorna är utformad i syfte att ge en så positiv
bild av utbildningarna som möjligt. Eftersom internetkällorna används för att beskriva
huvudmännens egen uppfattning om verksamheten är det en fördel att använda dessa källor i
föreliggande rapport.
Den tredje delen av materialet består av empiri som är insamlad från skolpersonal, elever och
vårdnadshavare. Dels har intervjuer med skolpersonal och elever genomförts, dels har enkäter
skickats ut till elever och vårdnadshavare. 7 Intervjuerna utgör huvuddelen av materialet .
Alla intervjuer har genomförts på respektive skola, det vill säga i en miljö som informanterna
är bekanta med. Både skolpersonal och elever har lovats anonymitet. Därför har samtliga nio
skolor slumpvis tilldelats en bokstav och därefter har den intervjuade skolpersonalen tilldelats en
siffra. Ändå kan det finnas en risk att personer med anknytning till spetsutbildningarna kan
identifiera de olika svaren. Även alla intervjuade elever har tilldelats en slumpvis siffra för att
försvåra identifiering, men det finns även här en risk att någon kan känna igen svaren. Vid
redovisning av citat i rapporten har vissa ändringar gjorts för att ytterligare avidentifiera
intervjupersonen. Sådana ändringar är markerade inom hakparenteser. I de fall intervjuledarens
frågor redovisas är dessa inskrivna kursivt inom hakparenteser. Både personal- och elevintervjuer
är semistrukturerade, vilket innebär att utvärderarna utgår från en intervjumall men låter
intervjupersonerna diskutera relativt fritt utifrån denna. Fördelen med semistrukturerade
intervjuer är att de påminner om ett samtal, vilket kan få informanterna att känna sig mer
bekväma i situationen. Semistrukturerade intervjuer ger också möjlighet för intervjuaren att ställa
följdfrågor utifrån informanternas svar. 8 Innan arbetet påbörjades fick personal på Skolverket och
Högskoleverket möjlighet att kommentera såväl intervjumallar som enkätformulär. Kort tid efter
genomförandet har delar av intervjuerna transkriberats. Detta innebär att allt som sades under
intervjuerna inte finns i skrift, men att de ändå är väldokumenterade eftersom de spelades in.
Personalintervjuerna består av gruppintervjuer med tre till fem personer som alla är
involverade i respektive spetsutbildning. Det finns flera fördelar med gruppintervjuer. De är till
exempel tidsbesparande och intervjupersonerna kan komplettera varandras svar. En risk med
gruppintervjuer är att en person dominerar samtalet medan de andra är tysta. I vissa fall har en
7
8

Intervjumallarna återfinns i bilaga 3 och 4 och enkäterna i bilaga 1 och 2.
Holme och Solvang 1991 s. 110 och Kvale 1997. s. 9.
10

eller två personer varit mer aktiva under intervjun. I dessa fall har intervjuledaren ställt specifika
frågor till den mer passiva personen. En annan risk är att intervjupersonerna känner sig
obekväma med att dela med sig av sina erfarenheter till andra intervjupersoner, men eftersom
personalen redan känner varandra har denna risk bedömts vara liten. Urvalet av intervjupersoner
har gjorts av vår kontaktperson, oftast rektor på respektive skola, utifrån utvärderarnas kriterier.
Det viktigaste kriteriet har varit att personerna ska vara tydligt involverade i spetsutbildningen.
Nackdelen med att delegera urvalet till skolan är att kontaktpersonen kan välja ut den personal
som är mest positiv till deltagandet i spetsutbildningsförsöket. Samtidigt är det kontaktpersonen
som har bäst uppfattning om vilken personal som är engagerad i utbildningen. Totalt 32 personer
har helt eller delvis deltagit i intervjuerna. Bland de intervjuade återfinns rektorer, ansvariga och
kontaktpersoner för spetsutbildningarna, initiativtagare till spetsutbildningarna, lärare i spetsämnena samt lärare som undervisar spetseleverna i andra ämnen. I några fall har även en kurator,
studievägledare eller schemaläggare deltagit i intervjun.
Även urvalet av elever till elevintervjuerna delegerades till skolans kontaktperson.
Urvalskriterierna, som bestämts av utvärderarna, har varit att två till fyra elever ska väljas ut och
att båda könen ska vara representerade, att både inflyttade och elever som antingen bor på orten
eller pendlar dit ska intervjuas samt att, i de fall det är möjligt, elever med både svensk och
utländsk bakgrund ska delta. Här finns det en risk att skolan väljer ut de elever som är mest
positiva till verksamheten. Dessutom finns det en risk att eleverna kan känna sig pressade att ge
positiva kommentarer av lojalitet till skolan. Samtidigt har skolpersonalen en bättre bild över
elevernas bakgrund och kan därför lättare välja intervjupersoner utifrån utvärderarnas önskemål.
Då syftet med intervjuerna är att illustrera hur några spetselever upplever sin utbildning är det
viktigaste att eleverna har olika bakgrund, vilket uppfylls genom urvalskriterierna. Alla
elevintervjuer har gjorts enskilt vilket medför att informanten inte behöver oroa sig för hur andra
personer ska uppfatta svaren. Totalt har 26 elevintervjuer genomförts, 13 pojkar och 13 flickor
intervjuades.
I personal- och elevintervjuerna fokuseras i huvudsak liknande områden, även om det också
finns frågor som är specifikt riktade till skolpersonalen. Genom att liknande områden berörs
finns det möjlighet att jämföra de olika kategoriernas upplevelser. De områden som berörs i
intervjuerna med personalen är: bakgrundsfrågor, urval och antagning, elevrelaterade frågor,
utbildningens kvalitet, samverkan med universitet och högskola samt samverkan med
kommunen, Skolverket och politikers roll. I elevintervjuerna fokuseras: bakgrundsfrågor, urval
och antagning, syn på utbildningen, studiesociala frågor, utbildningens kvalitet samt samverkan
med universitet och högskolor.
Utöver intervjuerna har webbenkäter till elever och vårdnadshavare skickats ut. Fördelen med
en totalundersökning via enkätformulär är att de svarande får möjlighet att lämna sina synpunkter
anonymt. Enkäter har skickats till alla elever som går någon av spetsutbildningarna samt till
elevernas föräldrar eller vårdnadshavare. Enkäterna består av liknande frågor som i intervjuerna.
Syftet med enkäterna är att komplettera intervjusvaren samt att ge möjlighet för fler än de som
intervjuas att delta i utvärderingen. Dessutom ger enkäterna möjlighet för vårdnadshavare att ge
sin syn på spetsutbildningarna. Därmed möjliggörs även jämförelser mellan vårdnadshavarnas
och deras barns upplevelser.
Vi menar att en kombination av metoder, som i den här utvärderingen, en totalundersökning
via webbenkäter och semistrukturerade intervjuer med ett begränsat antal utvalda personer, ger
det bästa resultatet. De olika materialen kompletterar varandra; den generella bild som en totalundersökning via enkät ger kan inte uppnås i en fallstudie. I intervjusituationen kommer
utvärderarna praktiken närmre medan resultaten från enkäterna är mer generellt giltiga och därför
kan förstås i ett sammanhang av de illustrerande fallstudierna. De olika teknikerna kompenserar
varandras svagheter. Enkättekniken har fördelar, varav en är att det går att nå många
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respondenter med ett stort antal frågor. Det finns även nackdelar, exempelvis att det inte går att
kontrollera att rätt person fyller i enkäten och att frågorna inte är flexibla. 9
För att resultatet av en enkätundersökning ska vara tillförlitlig är det angeläget att få så hög
svarsfrekvens som möjligt. Vad som är att betrakta som en acceptabel nivå beror på vilka
respondenter man vänder sig till. Vid till exempel undersökningar som riktar sig till politiker eller
offentliga tjänstemän brukar vi inte nöja oss med en svarsfrekvens under 70 procent. I det här
fallet när en stor del av enkäterna riktar sig till ungdomar får 50-60 procent betraktas som
acceptabelt. 10 Vi har som utvärderare inte kunnat påverka hur enkätmaterialet har samlats in utan
det har skötts av Skolverkets personal. Detta gör att vi inte kan ge någon redogörelse för utskick,
påminnelser eller bortfall. En bortfallsanalys bör göras i kommande utvärderingar för att
förhindra att systematiska fel uppstår i materialet. Resultaten har bearbetats av personal på
Skolverket och på Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet.
Vid två tillfällen har utvärderarna fått möjlighet att delta vid sammankomster på Skolverket
och med Föreningen för Sveriges Spetsutbildningar, så kallade deltagande observationer. Den
första observationen var på ett möte med Föreningen för Sveriges Spetsutbildningar. Den andra
observationen skedde i samband med Skolverkets inspirationsdag för spetsutbildningarna. 11 En
observation innebär att utredarna under en längre eller kortare tid deltar i studieobjektens
aktiviteter. Genom observationer får utredarna tillgång till ’realtidsmaterial’, det vill säga
förstahandsinformation som inte redan har tolkats av en annan aktör. 12
Analysram
Utvärderingens analysram består huvudsakligen av teorier om utvärderingsmetodik. Eftersom
försöket med spetsutbildningar är pågående görs en processutvärdering där formativ och
summativ utvärdering kombineras. Kombinationen gör det möjligt att utvärdera
spetsutbildningarnas första år och att jämföra skolornas utbildningsorganisation. Som
huvudböcker för utvärderingen används Jerkedals Utvärdering – steg för steg (2001) och Vedungs
Utvärdering i politik och förvaltning (2009). Dessa böcker ger en översiktlig bild över
utvärderingsmetodik med fokus på offentlig verksamhet.
3.2 Disposition
Utöver de tre inledande avsnitten, där försöket med spetsutbildningarna, utredningsuppdraget
och rapportens upplägg beskrivs, har utvärderingen ytterligare fem avsnitt. Nästa avsnitt, det
fjärde, består av en beskrivning av det analytiska ramverket. Analysen baseras på utvärderingsteori
med fokus på utvärdering av offentlig verksamhet och på processanalys då spetsutbildningarna är
i ett initialskede. Det femte avsnittet består av två delar. I den första delen ges en beskrivning av
den förordning som reglerar försöket med spetsutbildningar och i den andra delen beskrivs de
nio gymnasier som startade sin spetsutbildning höstterminen 2009. I det sjätte och sjunde
avsnittet redovisas intervjuerna med skolpersonal och elever. Här presenteras intervjupersonernas
beskrivning av bakgrundsfrågor, urval och antagning, elevrelaterade frågor, studiesociala frågor,
syn på utbildningen, utbildningens kvalitet, samverkan med universitet och högskolor, samverkan
med kommun samt Skolverkets och politikers roll. Avsnitten avslutas med en sammanfattning. I
det sista avsnittet ges först en sammanfattning av spetsutbildningarnas första år och sedan
presenteras utvärderingens huvudslutsatser. Avsnittet avslutas med förslag till vidare utvärdering.

Ekholm & Fransson 1994, Allwood 2004, Eneroth 1987 och Bryman 1997
Svarsfrekvensen kan jämföras med knappt 40 procents svarsfrekvens vid en utvärdering av Hjulstaskolan i
Stockholm. Källa: Johansson 2010.
11 Deltagande observation 2010-03-19 samt 2010-05-21.
12 Holme och Solvang 1991 och Golinski 1998.
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4. Analysram
I detta avsnitt beskrivs det teoretiska ramverk som används för att analysera spetsutbildningarnas
första år. Ramverket består i huvudsak av utvärderingsteorier med fokus på offentlig verksamhet
men även teorier om betydelsen av engagemang tas upp.
Utvärdering är en efterhandsbedömning av hur ett politiskt beslut har genomförts inom
offentlig verksamhet. Förutsatt att berörda politiker och myndigheter tar till sig utvärderingens
resultat ger den politikerna feedback och genom utvärderingen kan brister upptäckas och rättas
till. Utvärderingen ger också politikerna beslutsunderlag för en eventuell fortsättning eller
avslutning av en försöksverksamhet. 13
Under 1990-talet genomgick den offentliga sektorn stora förändringar genom att New Public
Management (NPM), som handlar om ledning och styrning av den offentliga verksamheten,
infördes. Förändringarna innebar bland annat att detaljstyrning försvann till förmån för mål- och
resultatstyrning. Den politiskt administrativa processen, policyprocessen, utvecklades som ett
växelspel mellan politik och förvaltning där politikerna står för initiering och beslutsfattande och
förvaltningen för beredning och genomförande. I och med att den politiska styrningen sker i
form av mål och ramar i stället för detaljregleringar måste målen följas upp och utvärderas.
Denna efterkontroll, i form av utvärdering eller tillsyn, blir en viktig del av policyprocessen och
för det fortsatta beslutsfattandet. 14
Skolan utgör en viktig del av den offentliga verksamheten som i olika sammanhang blir
utvärderad. 15 När det gäller försöket med spetsutbildningar ger utvärderingar underlag för
framtida beslut om försökets fortsättning efter år 2014, men också en möjlighet att förändra
riktlinjerna för försöket under den pågående processen.
4.1 Utvärdering av offentlig verksamhet
I utvärderingslitteraturen presenteras flera skäl till att utvärdera en pågående verksamhet.
Statsvetaren Vedung menar att en utvärdering berör en offentlig verksamhets innehåll,
förvaltning, slutprestationer, utfall och organisering. 16 Dessa komponenter passar väl in på
försöksverksamheten med spetsutbildningar med ett par undantag. För det första finns det
svårigheter att bedöma projektets slutprestationer enligt Vedungs definition. Med slutprestationer
avser han den produkt som lämnar offentliga besluts- och förvaltningssystem. Exempel på sådana
produkter är informationsmaterial, tjänster eller varor. Eftersom spetsutbildningarna vänder sig
till skolelever kan projektet inte sägas leverera en slutprestation utifrån Vedungs definition.
Slutprestationen på spetsutbildningarna består i stället av elevernas avgångsbetyg och i
förlängningen av deras prestationer när gymnasieutbildningen har avslutats. Med ”utfall” avses
allt som inträffar på mottagarsidan. Mottagarna i försöksverksamheten utgörs av eleverna och
skolpersonalen men också av beslutsfattarna.
I föreliggande utvärdering fokuseras på elevernas mottagande av utbildningen, hur de
uppfattar den samt om de tror att den påverkar deras framtid. Vidare studeras hur skolpersonalen
har mottagit försöksverksamheten, hur de förvaltar möjligheterna som den erbjuder och hur de
organiserar och bedömer sin utbildning. Utfall kan också syfta på effekter som spetsutbildningarna har på andra delar av skolorna eller skolsystemet i stort. Vedung menar också att utfall
bör delas in i omedelbart, mellanliggande och slutligt utfall. 17 Eftersom spetsutbildningarna
nyligen har avslutat sitt första år är det svårt att uttala sig om vilka utfall de har lett till. En
utvärdering av utfall försvåras av att endast en liten grupp elever har hunnit påbörja
utbildningarna. På så sätt har skolorna en begränsad erfarenhet av spetsutbildningar. Vidare är det
Vedung 1998.
Almqvist 2006, Bäck och Larsson 2006 och Montin 2004.
15 Se till exempel Johansson 2010, King 2003 och Sjöö 2003 vars rapporter behandlar förortsskolor i
Stockholmsområdet.
16 Vedung 2009 s. 26.
17 Vedung 2009 s. 27.
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för tidigt att dra några generella slutsatser kring hur skolorna och eleverna har förvaltat försökets
möjligheter då inga elever har hunnit avsluta utbildningen och då skolorna fortfarande arbetar
med utformningen av verksamheten. En utvärdering är också av värde för skolledningarna då de
dels kan få inspiration inför kommande år, dels kan visa upp resultat för samarbetspartners och
beslutsfattare.
Jerkedal (2001) menar liksom Vedung att det är viktigt att fokusera på projekts utfall, men
Jerkedal argumenterar också för att det är möjligt att kombinera formativ och summativ
utvärdering. En formativ utvärdering genomförs för att ge pågående projekt stöd och hjälp med
verksamheten och möjlighet för myndigheter och beslutsfattare att se hur arbetet med projektet
utvecklas och förändras. En formativ rapport innebär att utvärderarna följer, observerar och
beskriver verksamheten samt återför information till uppdragsgivaren. 18 Detta krav har endast
delvis uppfyllts eftersom utvärderarna på grund av uppdragets tidsbegränsning inte haft möjlighet
att följa personalen och eleverna i deras vardagsarbete. En summativ utvärdering genomförs
oftast när ett projekt ska fortsätta i samma form, ska vidareutvecklas eller ska slututvärderas
innan det läggs ner. 19 Denna utvärderingsmodell passar eftersom Skolverket och beslutsfattarna
har för avsikt att utvärderingen ska bidra med kunskap om berörda parters erfarenheter av
spetsutbildningarna. En summativ rapport innehåller:
- en beskrivning av verksamheten, verksamhetens bakgrund och mål, en beskrivning av
hur och när verksamheten har genomförts, en beskrivning av verksamhetens
omfattning samt av deltagarna
- en beskrivning av utvärderingen, syftet, syn på utvärdering, genomförande, design,
metoder, tekniker
- beskrivning av resultaten, hur målen har uppnåtts, andra resultat
- diskussion och tolkning av resultat i förhållande till implementeringen samt
- rekommendationer om fortsättningen. 20
Ovan betonas verksamhetsutövarens skäl för en utvärdering, men framförallt finns det politiska
skäl att genomföra en utvärdering. Eftersom utvärderingen är politikernas möjlighet att
kontrollera hur det politiska beslutet genomförs. Våra folkvalda representanter fattar beslut om
mål och riktlinjer för offentlig verksamhet och är ytterst ansvariga för verksamheten, men
utförandet har delegerats till den lokala förvaltningsnivån. På så sätt blir det viktigt för våra
politiker att få en överblick över hur offentlig verksamhet bedrivs och vilka effekter politiska
beslut får. 21
När det gäller rekommendationer om fortsättningen har vi valt att koncentrera oss på förslag
till vidare utvärdering av verksamheten kommande år. Genom att kombinera formativ och
summativ utvärdering blir det möjligt att både utvärdera spetsutbildningarnas första år och lägga
grunden inför kommande utvärderingar.
4.2 Skolpersonalens engagemang
Under utvärderingen med spetsutbildningarna har vi ganska ofta stött på benämningen ’eldsjäl’
om de personer som vurmat för spetsutbildningsprogrammen. Det kan handla om lärare som
engagerat sig på fritiden, utnyttjat sina egna kontakter och erfarenheter, engagerat sig för enskilda
elever som att hjälpa till att ordna boende, bjudit elever på middag och lånat ut pengar till mat.
Vad har då detta engagemang betytt för genomförandet av försöksverksamheten med
spetsutbildningen?
Vad är det som gör att vissa organisationer antar utmaningar som att delta i en
försöksverksamhet? Inom skolan är arbetssituationen ofta pressad, personalen har många krav
Jerkedal 2001 s. 37 och 95.
Ibid. s. 37.
20 Ibid. s. 37 och 98f.
21 Vedung 2009.
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och förväntningar på sig från olika håll. Ändå finns det personer som med stor entusiasm tar sig
an en uppgift som att delta i en försöksverksamhet genom att starta nya utbildningsprogram. Att
starta nya program kräver alltid extra insatser av olika resurser, inte minst lärartid. Ändå är det ett
hundratal skolor runt om i landet som har ansökt om att få starta olika spetsutbildningar. Kanske
är det drömmen om att få ta det egna ämnet ett steg längre, att själv få utvecklas inom yrket och
att föra kunskapen vidare? Kanske är det just det personliga intresset och engagemanget som
driver lärare att lägga ner så mycket tid och kraft som krävs? Inom eldsjälslitteraturen
förekommer skolan som exempel där arbete görs utan personlig vinning. Lärarnas engagemang
och personliga glöd i yrkesrollen framhålls exempelvis i Wickenberg (1999) där han visar i en
vetenskaplig undersökning, att när miljöfrågan initierades av personalen inom den lokala skolan,
hade personligt intresse och engagemang stor betydelse för resultatet. 22
Vad är då en eldsjäl? Philips (1998) beskriver eldsjälar som personer som engagerar sig starkt i
en aktivitet eller verksamhet och drivs av brinnande entusiasm. Enligt Vedung (1998) är en eldsjäl
en engagerad medborgare och medmänniska. Vedung menar att eldsjälar är en av de faktorer som
påverkar den offentliga verksamhetens resultat och genom dessa starkt engagerade människor får
styrningen större genomslag och att förekomsten av eldsjälar har betydelse för politikens
genomförande. Eldsjälar är viktiga för spridning av nya tankar och idéer, de är handlingskraftiga,
de drivs av övertygelse och de tar ansvar.
Genom att kombinera teorier om utvärdering av offentlig verksamhet med eldsjälsteorier blir
det möjligt att studera hur skolpersonalens engagemang påverkar försöket med spetsutbildningar
och vilka effekter engagemanget har för elevernas studier.
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5. Beskrivning av försöksverksamheten
Skolverket beslutade i januari 2009 att bevilja ansökningarna från 10 av de drygt 100 skolor som
ansökt om att få delta i den första omgången av försöket med gymnasiala spetsutbildningar. De
tio skolorna är Danderyds gymnasium, Ehrensvärdska gymnasiet i Karlskrona, Europaskolan i
Strängnäs, Fässbergsgymnasiet i Mölndal, Globala gymnasiet i Stockholm, Härnösands
gymnasium, Katedralskolan i Lund, Luleå gymnasieby, Polhemsskolan i Lund samt Vasaskolan i
Gävle. Fässbergsgymnasiet startade inte höstterminen 2009 på grund av för få antal sökande.
Skolan kommer i stället att påbörja sitt program höstterminen 2010.
5.1 Föreningen för Sveriges Spetsutbildningar (FfSS)
För att tillvarata spetsutbildningarnas gemensamma intressen bildades Föreningen för Sveriges
Spetsutbildningar. Föreningen syfte är att gemensamt utveckla det pedagogiska samarbetet,
underlätta kontakterna med Skolverket och Utbildningsdepartementet samt att tillsammans sprida
information om spetsutbildningarna i landet. I samarbetet deltar 19 av de 20 skolor som beviljats
tillstånd av Skolverket att starta spetsutbildning med riksintag inför läsåren 2009/2010 eller
2010/2011. 23
5.2 Beskrivning av gymnasieskolorna som deltog i försöket läsåret 2009/2010
Här följer en presentation av de nio skolor som startade sin spetsutbildning höstterminen 2009.
Beskrivningen fokuserar på när skolan grundades, dess huvudman, vilka program skolan
erbjuder, hur många elever som går på skolan, elevernas bakgrund, lärarnas utbildningsnivå samt
samarbetet med universitet eller högskola.
Danderyds gymnasium
Danderyds gymnasium startades år 1982 genom en sammanslagning av två gymnasieskolor.
Skolan drivs av Danderyds kommun och erbjuder teoretiska gymnasieutbildningar inom
samhällsvetenskap och naturvetenskap. Inom dessa områden erbjuds en rad program med olika
inriktningar. På hemsidan framhålls särskilt estetisk och kommunikativ inriktning samt olika
idrottsinriktningar. 24 En matematisk utbildning liknande spetsutbildningen har bedrivits sedan år
1986. Utbildningen som beviljades av Skolöverstyrelsen har riksintag. Skolan har totalt cirka
1 500 elever i 60 olika klasser. I dagsläget har skolan runt 50 elever som går matematikgymnasiet
fördelat på tre årskurser, inklusive spetsutbildningen. I intervjun beskrivs eleverna som ganska
studiemotiverade med relativt höga betyg. De flesta eleverna kommer från den egna kommunen
eller angränsade kommuner. En majoritet av eleverna har svensk bakgrund och elever med
utländsk bakgrund uppskattas till cirka 15 procent. Föräldrarna har ovanligt hög utbildning då 47
procent av kommunens invånare har mer än tre års högskole- eller gymnasieutbildning.
Spetsutbildningen beskrivs som riktad mot elever som har stort intresse för matematik och
naturvetenskap samt till elever som vill ha utmaningar. Målet uppges vara att ge bättre förståelse
för matematik som ämne och förberedelse för högre studier. 25 Skolan erbjuder viss hjälp med
boende för inflyttade elever då det brukar finnas möjlighet att vara inneboende i en villa i
kommunen.
Skolan har fyra disputerade lärare inom naturvetenskapliga ämnen. Gymnasiet samarbetar
med matematiska institutionen vid Stockholms universitet. Samarbetet innebär att eleverna har
möjlighet att ta högskolepoäng samt att universitetslärare deltar i matematikundervisningen från
och med årskurs ett. Detta samarbete var etablerat redan innan spetsutbildningen startades.
Skolpersonalen framhåller att de har fått internationella utmärkelser för sin utbildning och att de

http://www.spetsutbildningar.se/ 2010-08-29.
http://www.dagy.danderyd.se/templates/Page____5.aspx?epslanguage=SV 2010-08-10.
25 http://www.spetsutbildningar.se/skolor/danderyds-gymnasium 2010-08-10.
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har studiemotiverade elever. Danderyds gymnasium är medlem i Föreningen för Sveriges
Spetsutbildningar.
Ehrensvärdska gymnasiet, Karlskrona
Ehrensvärdska gymnasiet i Karlskrona bedriver det matematiska spetsprogrammet Leonardo.
Förutom Leonardo finns även naturvetenskapsprogram, teknikprogram, handels- och administrationsprogram, idrottsprogram, International Baccalaureate, omvårdnadsprogram samt hantverksprogrammet frisör. Personalen beskriver skolan som en skola med bra söktryck inte minst till de
naturvetenskapliga programmen. I Karlskrona finns fyra kommunala gymnasieskolor och på
Ehrensvärdska går för närvarande 667 elever. Ehrensvärdska gymnasiet beskrivs lite som
”pluggskola”, från början var det en stor gymnasieskola som delades i tre skolor. Då ingen skola
skulle bli en skola som var enbart teoretisk eller enbart praktisk fick alla gymnasierna efter
delningen både studieförberedande och yrkesförberedande program.
Personalen beskriver sina elever som att de kommer från väldigt blandad bakgrund. På det
naturvetenskapliga programmet är det relativt många elever med invandrarbakgrund. Elever som
beskrivs som väletablerade och studiemotiverade. Dessa elever ser utbildning som en väg att
lyckas i livet och kan ibland ha höga krav hemifrån. Skolan har ett väl etablerat samarbete med
Blekinge tekniska högskola (BTH) och vissa lärare undervisar både på spetsutbildningen och på
högskolan. 26 Ehrensvärdska gymnasiet är medlem i Föreningen för Sveriges Spetsutbildningar
och dess rektor, Mattias Liedholm, är ordförande i föreningen.
Europaskolan, Strängnäs
Strängnäs kommun har en lång tradition av gymnasial utbildning; ett av Sveriges första
gymnasium grundades i staden år 1626. Europaskolan startades år 1994 och flera av de gamla
skolbyggnaderna används i dagens undervisning. Skolan drivs som en privat stiftelse utan
vinstintresse. Europaskolan har fem program: Scienceprogrammet (spetsutbildningen), Europaprogrammet, Företagarprogrammet, Kemi och Fysikprogrammet och Artesprogrammet. Skolan
har 365 elever. 27 I intervjun beskriver personalen skolans elever som studiemotiverade. Målet
med undervisningen uppges vara att eleverna ska studera vidare på högskola eller universitet så
snart som möjligt. Eleverna uppges oftast komma från övre samhällsskiktet och ungdomar med
svensk bakgrund dominerar. Skolan har sedan starten hjälpt till med inflyttade elevers boende.
För närvarande bedrivs ett elevhem där det bor en anställd. Det finns också skolpersonal som
hjälper till att hitta annat boende för inflyttade elever.
Ungefär 100 personer arbetar på skolan. Bland lärarna finns flera disputerade eller lärare som
har påbörjat en forskarutbildning. Några av dessa lärare undervisar på Scienceprogrammet. I
spetsutbildningen samarbetar skolan med Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och med
Södertörns Högskola. Dessa kontakter fanns redan innan spetsutbildningen startades. Dessutom
bedrivs samarbete med näringslivet exempelvis Astra Zeneca. 28 För övrigt framhåller skolan att
de har ett rikt föreningsliv och att de bjuder in externa föreläsare. Europaskolan är också medlem
i Föreningen för Sveriges Spetsutbildningar.
Globala gymnasiet, Stockholm
Globala gymnasiet är en relativt nystartad skola som grundades år 2004. Skolan är en kommunal
skola och drivs av Stockholms stad. Globala gymnasiet har fyra program; Hälsa och miljö, som är
ett naturvetenskapligt program, Bild, som är ett samhällsprogram med estetisk inriktning, Global,
som är ett samhällsvetenskapligt program och Spetsprogrammet, som är ett samhällsvetenskapligt
program. Skolan har knappt 500 elever. 29 I intervjun med personalen beskrivs eleverna som
http://www.spetsutbildningar.se/skolor/ehrensvardska-gymnasiet 2010-08-29.
http://www.europaskolan.se/ 2010-08-10.
28 http://www.spetsutbildningar.se/skolor/europaskolan-strangnas 2010-08-10.
29 SP Global och SP Spets presenteras tillsammans på hemsidan även om det handlar om två separata program.
Källa: http://www.globalagymnasiet.se 2010-08-10.
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engagerade, studiemotiverade, kritiskt ifrågasättande och intresserade av samhällsfrågor. Eleverna
kommer i första hand från akademikerhem. Elever med svensk bakgrund dominerar på skolan
även om det finns en grupp elever med en utlandsfödd förälder. På hemsidan beskrivs skolan
som ett gymnasium med fokus på globala miljöfrågor och orättvisor i världen. 30 I intervjun
framgår att skolan lägger stor vikt vid projektarbeten och ämnesöverskridande undervisning.
Skolan erbjuder ingen boendeservice till inflyttade elever.
Skolan har inga disputerade lärare, men två lärare har påbörjat doktorandutbildning med
didaktisk inriktning. I spetsutbildningen samarbetar skolan med Stockholm Resilience Center vid
Stockholms universitet och Institutionen för livsvetenskaper vid Södertörns högskola. Dessa
kontakter fanns redan innan spetsutbildningen startades och några elever har tidigare läst
kvällskurser vid universitetet. Dessutom finns samarbete med bland annat Plan Sverige och
Världsnaturfonden. 31 Skolan är inte medlem i Föreningen för Sveriges Spetsutbildningar.
Härnösands gymnasium
Härnösand har lång gymnasietradition; det första gymnasiet startades redan på 1600-talet. Som
stad beskrivs Härnösand som en typisk tjänstemannastad, som är både residens- och stiftstad. All
kommunal gymnasieutbildning är samlad på en skola, Härnösands gymnasium. På enheten där
spetsutbildningen bedrivs finns även naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt, tekniskt och
estetiskt program samt medieprogram. Totalt har skolan 17 olika program utöver spetsutbildningen i biomedicin. Bland programmen återfinns bland annat ett curlinggymnasium och
ett handbollsgymnasium. 32 Skolan har för närvarande 850 elever och drivs av Härnösands
kommun.
I intervjun med personalen beskrivs medeleleven som ”lagom” med ganska stor spännvidd
eftersom det bara finns en gymnasieskola i kommunen. Spetsutbildningen beskrivs som riktad till
elever som är intresserade av forskning inom biologi och medicin samt som en bra grund för
vidare studier inom biologi, kemi och medicin. Undervisningen bedrivs i projektform och är av
undersökande karaktär för att lägga grunden till framtida forskning. Skolpersonalen har stor
erfarenheten av inackorderade elever. Gymnasiet har ett samarbete med ett kommunalt
bostadsbolag och har en skolkonsulent som har till uppgift att hjälpa till med boende. 33
I spetsutbildningen samarbetar skolan med Mittuniversitetet i Sundsvall. Eleverna kommer att
få möjlighet att läsa kurser inom biologi, kemi och matematik. För övrigt framhåller skolan att
den satsar på kulturella, sportsliga och mångkulturella aktiviteter. 34 Härnösands gymnasium är
medlem i Föreningen för Sveriges Spetsutbildningar.
Katedralskolan, Lund
Lund är sedan gammalt en lärdomsstad med landets äldsta skola, Katedralskolan från 1000-talet,
och med ett universitet som grundades redan på 1600-talet. Katedralskolan är en skola med
gamla traditioner som inte bara är landets utan även Nordens äldsta skola. Skolan blev
gymnasieskola år 1971 och bedrivs i kommunal regi. På skolan finns naturvetenskapligt och
samhällsvetenskapligt program och dessutom finns International Baccalaureate samt
spetsutbildning i historia. 35 Hösten 2010 kommer det att startas ytterligare en spetsutbildning på
Katedralskolan men inriktning mot moderna språk.
Katedralskolan har totalt 1 200 elever och är en av två skolor som fyllt platserna på spetsutbildningen. Katedralskolan, eller Katte, som den kallas är betraktad som ”snobbskola” en skola
med ambitiösa, studiemotiverade elever. Skolan har ingen vana vid inackorderade elever och
personalen är bekymrad över bostadssituationen. I Lund är det väldigt svårt att hitta bostad och
http://www.globalagymnasiet.se 2010-08-10.
Ibid.
32 http://www.spetsutbildningar.se/skolor/harnosands-gymnasium 2010-08-10.
33 http://www.harnosand.se/skolaochutbildning/gymnasium.139.html 2010-08-10.
34 Ibid.
35 http://www.lund.se/Gymnasieskolor/Katedralskolan/ 2010-08-29.
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elever har tvingats tackat ”nej” till spetsutbildningen på grund av bostadssituationen. Med sin
prägel som lärdomsstad är Lunds gymnasieskolor ”lektorstäta”. På Katedralskolan fanns tre
disputerade lärare i historia och ett etablerat samarbete med historiska institutionen vid Lunds
universitet redan innan spetsprogrammet startades. Historieprogrammet samarbetar, förutom
med historiska institutionen vid Lunds universitet, med landsarkivet i Lund, folklivsarkivet,
dialekt- och ortsnamnsarkivet samt universitetsbiblioteket. 36 Skolan är medlem i Föreningen för
Sveriges Spetsutbildningar.
Luleå gymnasieby
Luleå kommun har samlat alla gymnasieutbildningar i Luleå gymnasieby. I byn återfinns även
spetsutbildningen i matematik och naturvetenskap. Skolområdet är ett tidigare sjukhusområde
som byggdes om till en gymnasieskola som togs i bruk år 2006. Konceptet Luleå gymnasieby gör
att alla kommunens gymnasieungdomar är samlade i en skola. Tidigare fanns tre olika skolor. I
dag har byn cirka 1 500 elever fördelat på gymnasiebyns fyra enheter. Luleå har flyktingavtal med
staten så skolan har en hel del elever med invandrarbakgrund. I gymnasiebyn finns alla nationella
program utom naturbrukslinjen som finns i Piteå. Skolan har sedan tidigare riksintag för basket.
Eleverna på den utbildningen bor samlat i ett hus.
Luleå har en interkommunal samverkan med Piteå, Älvsbyn och Boden med gemensam
antagning till gymnasieskolan, vilket innebär att en del gymnasieungdomar väljer att flytta till
Luleå. En hel del elever från orter med dåliga kommunikationer bosätter sig i Luleå. Det är
ganska lätt att få bostad i Luleå och när spetsutbildningen skulle börja startade skolan ett
samarbete med det kommunala bostadsbolaget. På så sätt kan skolan ordna boende för elever på
spetsutbildningar. Luleå gymnasieby samarbetar med Luleå tekniska universitet. 37 Skolan är
medlem i Föreningen för Sveriges Spetsutbildningar.
Polhemsskolan, Lund
Polhemsskolan, som bedriver spetsprogram inom fysisk, har funnits i nästan 50 år. Från början
var det en teknikskola vilket bidragit till att skolan har lång tradition för utbildning inom teknik
och naturvetenskap. Polhemsskolan är ett kommunalt gymnasium som i dag har cirka 2 000
elever. På Polhemsskolan finns både studieförberedande och yrkesförberedande program och
dessutom ett specialutformat idrottsprogram. Polhemsskolan har stor omfattning av såväl
samhälls- som teknik och naturvetenskapliga program, vilket gör att skolan kan ha upp till 9-10
parallellklasser beroende på söktrycket.
Elevunderlaget på skolan består till cirka 50 procent av pendlande elever och 50 procent
lundabor. Innan ”Fritt sök Skåne” infördes år 2009 hade kommunen samverkansavtal med
Staffanstorp, Lomma, Kävlinge och Bjurlövs kommuner som inte har egna gymnasieskolor. Lund
är en populär utbildningsstad och i dag pendlar elever dit från hela Skåne men främst från Eslöv,
Helsingborg, Landskrona och Malmö. Polhemskolan har gott rykte; det är inte den ”finaste”
skolan men den är väl ansedd. Eleverna brukar beskriva skolan som att det är en skola för alla där
man får vara på olika sätt. Skolan är också känd för sin förmåga att ta hand om elever med
särskilda behov genom att det finns väldigt duktiga specialpedagoger. I samband med
spetsutbildningen bedriver Polhemskolan samarbete med Fysikum på Lunds universitet. 38 Skolan
är medlem i Föreningen för Sveriges Spetsutbildningar.
Vasaskolan Gävle
Det finns en lång gymnasietradition i Gävle kommun; det första gymnasiet startades år 1557 av
Gustav Vasa. Gymnasiet har funnits på samma plats sedan slutet av 1800-talet. Vasaskolan har tre
program, estetiskt, samhällsvetenskapligt och naturvetenskapligt, och bedriver spetsutbildning
inom humaniora. Inom samhällsvetenskap och naturvetenskap finns det möjlighet att läsa
http://www.spetsutbildningar.se/skolor/katedralskolan-2 2010-08-29.
http://www.spetsutbildningar.se/skolor/lulea-gymnasieskola 2010-08-29.
38 http://www.lund.se/sv/Gymnasieskolor/Polhem/Utbildningar/Fysikprogrammet/ 2010-08-29.
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internationell inriktning. Skolan har dessutom en cirkusutbildning med riksintag. 39 Skolan har
drygt 1 000 elever. I intervjun med personalen framgår att det finns flera ”typelever” beroende på
vilket program de går. Spetseleverna beskrivs som motiverade, ambitiösa och entusiastiska med
stor personlighet. De flesta av skolans elever kommer från Gävle samt Ockelbo och Älvkarleby,
som inte har några egna gymnasier. De flesta av eleverna har svensk bakgrund men runt 10
procent har utländsk bakgrund. Spetsutbildningen uppges vända sig till elever som är intresserade
av historia, arkeologi, egyptologi och religionsvetenskap. 40 Skolan erbjuder hjälp med boende
genom det kommunala bostadsbolaget och en av kontaktlärarna brukar hjälpa inflyttade elever
vid behov.
Skolan har ett par disputerade lärare, ett par lärare som har en fil lic-examen samt en
doktorand. I spetsutbildningen samarbetar skolan med olika institutioner vid Uppsala universitet.
Exempel på sådana institutioner är engelska institutionen och teologiska institutionen. Visst
samarbete fanns redan innan spetsutbildningen startades men kommer att utvidgas. Skolan
framhåller att den satsar på musik, idrott och elevföreningar. Vasaskolan är medlem i Föreningen
för Sveriges spetsutbildningar.
5.3 Sammanfattning
Flera av spetsgymnasierna har etablerats på orter som antingen har högskola eller universitet,
såsom Gävle, Härnösand, Karlskrona, Luleå, Lund och Stockholm, eller har lång
gymnasietradition såsom Strängnäs. Ungefär hälften av gymnasierna har sina rötter i lärosäten
som startades för flera hundra år sedan medan den andra halvan är skolor som har startats under
senare delen av 1900-talet eller i början av 2000-talet. Alla spetsgymnasierna utom Europaskolan i
Strängnäs är kommunala skolor. Luleå och Härnösand har all den kommunala
gymnasieutbildningen samlad på en skola. Vidare har skolorna fokus på teoretiska utbildningar,
även om programmen varierar. Även elevantalet på skolorna varierar från 500 upp till 2 000
elever. Personalen på de mindre skolorna beskriver oftast sina elever som studiemotiverade och
engagerade. På de skolorna krävs det ofta höga poäng för att bli antagen till ett program. Vidare
beskrivs eleverna på de mindre skolorna som att de har en svensk medelklass- och
akademikerbakgrund, medan eleverna på de större gymnasierna har mer varierande bakgrund.
Ingen av spetsutbildningsskolorna har en stor grupp av elever från arbetarklasshem eller med
utländsk bakgrund. Hälften av gymnasierna har tidigare erfarenhet av inflyttade elever och
erbjuder inackordering eller har personal som hjälper till att leta boende. Detta gäller speciellt
skolorna i Härnösand, Luleå och Strängnäs. Endast Globala gymnasiet i Stockholm erbjuder inte
någon boendeservice åt inflyttade elever. Alla skolor utom Globala gymnasiet i Stockholm har
doktorer i sin lärarkår. Alla spetsutbildningsskolor hade etablerat kontakt med närliggande
högskolor och/eller universitet sedan tidigare. Dessutom uppger intervjupersonerna på alla
skolor att spetsutbildningen innebär att kontakterna med högskolor och universitet kommer att
utvecklas.
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http://www.vasa.gavle.se 2010-08-10.
http://www.spetsutbildningar.se/skolor/vasaskolan 2010-08-10.
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6. Redovisning av intervjuer med skolpersonal
I detta kapitel redovisas intervjuerna med skolpersonalen 41 på de nio skolor som deltog i försöket
med spetsutbildningar läsåret 2009/2010. Redovisningen följer de rubriker som de
seminstrukturerade intervjuerna utgick ifrån. 42
Den första frågekategorin behandlar bakgrundsbeskrivning av spetsgymnasierna med
avseende på varför skolorna deltar i försöksverksamheten, vilken personal som arbetar med
spetsutbildningen, om någon personal har rekryterats för att arbeta med utbildningen, hur
skolorna informerar om utbildningen samt en beskrivning av spetseleverna. Nästa kategori av
frågor berör antagning och urval. Här redovisas skolornas olika urvalskriterier och om personalen
tycker att urvalsprocessen är den mest lämpade för att anta spetselever. Den tredje kategorin av
frågor berör spetseleverna. Dessa frågor handlar om betydelsen för eleverna att få fokusera på
spetsområdet, relationen mellan spetsutbildningen och övriga på skolan, funderingar kring elever
som hoppat av utbildningen, skolans engagemang i inflyttade elever, olika elevkategoriers
prestationer samt vårdnadshavares engagemang i sina utflyttade barn. Den fjärde kategorin
handlar om utbildningens kvalitet med fokus på vad ”spets” innebär, utveckling av utbildningen,
lärarnas undervisningserfarenhet på spetsutbildningen, förslag till förbättringar av utbildningen,
lärarnas utbildningsnivå samt spetsutbildningens effekter på skolan. Den femte kategorin berör
frågor om samverkan med högskolor och universitet samt vilka kurser spetseleverna kan läsa där.
Den sjätte frågekategorin handlar om personalens syn på samverkan med kommunen, Skolverket
och politiker. Här presenteras erfarenheter av kommunalt stöd, relationen till Skolverket samt till
regeringen och Utbildningsdepartementet. Kapitlet avslutas med en analys och slutsatser.
6.1 Bakgrundfrågor
Det första området som berörs i intervjuerna med skolpersonalen handlar om olika bakgrundsfrågor. Intervjupersonerna ombads först berätta om skolan allmänt, lite om skolans historia, hur
gymnasieskolorna är organiserade i kommunen, om skolan är populär med avseende på söktryck
och hur många elever som totalt går på skolan. Denna allmänna information om skolornas
bakgrund redovisas i kapitel 5.
Nedan följer en redovisning av de frågor som behandlar skolorna som deltar i försöksverksamheten och spetseleverna.
Skolornas motiv till att delta i försöket och skolornas organisation av utbildningen
Vad beror det på att vissa skolor ansöker om att delta i försöksverksamheten och startar ett
spetsutbildningsprogram? Hur har de organiserat undervisningen i spetsklassen? På ett flertal
skolor menar personalen att skolan deltar i försöket därför att deras utbildning redan håller hög
nivå. Vidare fanns det redan ett etablerat samarbete med högskolan eller universitetet på orten
eller i regionen. Några intervjupersoner betonar att de inte har genomfört någon större
förändring i utbildningen på grund av att spetsprogrammet kom till.
Vi tog inte fram en enda ny kurs, utan vi satte ihop dem som vi redan hade i lite mer koncentrerad
form. (Personal Skola D)
Vi tyckte ju att vi hade en spetsutbildning både när det gällde en kombination av bredd och djup.
Det var väl ett sätt att testa, hur såg Skolverket på oss och kvaliteten på utbildningen? Det var mer
att se hur myndigheterna såg på kvaliteten på vår utbildning (Personal Skola I)

De argument som skolpersonalen framhåller för att skolan redan tidigare höll spetsnivå är
exempelvis att skolan har bra lärarresurser, har fått positiv feedback på utbildningen från elever
och har god utbildningstradition. Ytterligare en förklaring som framhålls är att skolpersonalen har
etablerade kontakter med universitet eller högskola. På så sätt menar intervjupersonerna att den
högre utbildningen redan är integrerad i undervisningen. Detta gäller inte minst på Danderyds
41
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Vilka personer som deltog i intervjuerna framgår av bilaga 5.
Intervjumallen återfinns i bilaga 3.
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gymnasium som sedan 1980-talet bedriver matematikutbildning med riksintag. På detta program
har lärare från universitet deltagit i undervisningen under flera år. Genom att en utbildning
liknande spetsutbildningen redan fanns på skolan uppger personalen att det var naturligt att
ansöka om att få delta i försöksverksamhet. En tredje förklaring, som är nära kopplad till
kontakterna med högre lärosäten, är att alla spetsgymnasier utom tre redan hade ett antal
disputerade lärare bland sin personal. Genom dessa personer har en naturlig kontaktyta skapats.
Naturligtvis, allt sådant här har att göra med person… Hade inte [X] fått en lämplig
samarbetspartner så hade det säkerligen varit svårigheter. Hade inte jag kunnat behålla mina
kontakter med högskolan så hade inte det hållit… (Personal Skola D)
Vi har väldigt stor kunskap i spetsämnet, sex personer som har forskat i [ämnet]. (Personal Skola F)

Bland de disputerade lärarna märks också en entusiasm inför att få utbilda särskilt intresserade
och talangfulla elever. Ett par lärare uttrycker förhoppningar om att få fostra framtida
nobelpristagare och framgångsrika författare. Ännu en förklaring är att man på skolan redan
tidigare har haft som mål att förbereda eleverna för högre studier. Detta gäller inte minst
Europaskolan där personalen säger att deras utbildning redan tidigare syftade till att få fram
”spjutspetsar” bland eleverna.
Initiativet till att söka spetsutbildning kommer nästan alltid från engagerade lärare: ”så är det
med all spännande skolutveckling, har man inga engagerade lärare så blir det ingenting” (Personal Skola
B).

Personal som arbetar med spetsutbildningen
Spetsutbildningarna har organiserats på liknande sätt på de olika skolorna. På alla skolorna finns
en person som är ansvarig för utbildningen. Denna person fungerar också oftast som
kontaktperson. I en majoritet av fallen är det någon i skolledningen som är ansvarig, men det
förekommer också att en lärare i ett spetsämne har ansvaret. På alla skolorna är lärare i
spetsämnet/spetsämnena djupt involverade i såväl planering, genomförande och utveckling av
spetsprogrammet. Bland lärarna som undervisar i spetsämnena återfinns flera doktorer, lektorer,
licentiater och doktorander. Flera av lärarna som undervisar i spetsämnena är också kontaktlärare
eller mentor åt spetsklassen.
Specialrekrytering av personal
Några skolor har specialrekryterat personal för att arbeta med spetsutbildningen. Luleå gymnasieskola fick extra anslag för att anställa en lektor och Karlskrona har nyanställt en lärare som även
är koordinator för programmet. Ett par skolor framhåller att de redan tidigare har anställt
disputerad personal som gör att de kan bedriva spetsutbildning.
En fråga som har kommit fram under utvärderingens gång är hur skolorna har organiserat
spetsklasserna. På alla skolor utom en går spetseleverna i en egen klass, även om de kan ha
ämnen som idrott och hälsa, språk samt estetiska ämnen tillsammans med någon annan klass. På
Globala gymnasiet har spetseleverna helt integrerats med ett annat samhällsvetenskapligt
program. I intervjun framgår att lärarna oftast inte är medvetna om vilka elever som går
spetsprogrammet och vilka som går på globala samhällsprogrammet. Lärarna säger att de ser
eleverna som ”ettor” snarare än som elever på olika program. Inför utbildningens andra år,
höstterminen 2010, görs en ny klassindelning utan hänsyn till vilket program eleverna går. Flera
motiv anges till uppblandningen. För det första brukar skolan ta in två parallellklasser på ett
program och sedan göra ny klassindelning inför varje läsår. För det andra anses ny indelning ge
bättre sammanhållning och gynna projektarbete då eleverna får fler olika personer att arbeta
tillsammans med.
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Information om spetsutbildningen
I de flesta intervjuerna påpekas att skolorna hade väldigt kort om tid från det att de fick besked
från Skolverket om att få starta en spetsutbildning till att höstens antagning skulle vara klar. En
mängd olika sätt användes för att få ut information om den nya spetsutbildningen. Gemensamt
för alla skolor är att de har anordnat öppet hus eller ”audition” dit potentiella elever kan komma
på besök. Några har lockat ungdomar från grannkommuner eller längre bortifrån i landet. Alla
skolor utom en har använt den gemensamma hemsidan för Föreningen för Sveriges
Spetsutbildningar för att sprida information. Dessutom informerar alla gymnasier om sin
utbildning på den egna hemsidan. En majoritet av skolorna deltar på olika gymnasiemässor för att
locka elever. Några av skolorna säger också att media har bidragit till att sprida information om
utbildningen och att detta har lockat elever. Som förklaring till varför eleverna väljer just deras
skola framförs argument som att skolan har gott rykte.
För övrigt varierar skolornas strategier att locka elever. Danderyds gymnasium anordnar en
mattetävling för alla högstadieelever i Sverige i hopp om att kunna locka elever med goda resultat
till skolan. Dessutom har matematiklärare från högstadiet bjudits in till information i syfte att de
ska kunna rekommendera talangfulla elever att söka spetsprogrammet i matematik. Även elever
på skolan hjälper till att locka nya elever genom att de åker runt till närliggande högstadier och
undervisar i matematik. Ehrensvärdska hade bland annat öppna auditions dit ungdomar kunde
komma. De behövde inte söka till utbildningen utan alla var välkomna. Dessutom reste
koordinatorn runt i länet och informerade på olika högstadieskolor. Europaskolan satsade
resurser på att åka runt till skolor i olika kommuner för att marknadsföra sig. I huvudsak gjordes
besök hos närliggande kommuner, men ibland gjordes även besök hos skolor längre bort.
Härnösands gymnasium fick som de själva uttrycker det gratisreklam genom att tidningar och
lokal-tv uppmärksammade att kommunen fått en spetsutbildning. Dessutom gjordes en broschyr
tillsammans med en reklambyrå som skickades till alla som sökt naturvetenskapligt program från
Dalarna och norrut. Det blev ca 3 000 utskick. Katedralskolan i Lund säger att de egentligen inte
hann få ut information mer än på hemsidan men de har ändå fyllt sina platser på
historieprogrammet. I Luleå gymnasieby anordnades olika typer av mattetävlingar för elever från
hela Norrbotten och dessutom skickades direktinformation till matematiklärarna på högstadieskolorna i regionen. Polhemsskolan gjorde en broschyr till gymnasiemässan och skickade riktad
information till fysiklärarna i regionen. På Vasaskolan satsades resurser på att skicka ut brev till
elever med höga betyg i grannlänen. Utskicket utarbetades av en reklambyrå. 43 För att få tag på
elevernas resultat och adresser togs kontakt med länens eller kommunernas antagningskanslier. I
de flesta fall har samarbetet fungerat bra, men i några fall har skolan inte fått tillgång till
uppgifterna.
De flesta av skolorna har inte fått några extra resurser för marknadsföring, utan är beroende
av pengar från andra delar av verksamheten samt personalens ideella arbete. Luleå gymnasieskola
har fått ekonomiskt stöd från kommunen till nätverksträffar och marknadsföring. I Karlskrona
har högskolan bidragit till marknadsföring av spetsprogrammet.
Inpendling och inflyttning
Ett viktigt politiskt mål med spetsutbildningarna är att de ska vara riksrekryterande, vilket innebär
att ungdomar från hela landet kan söka till spetsutbildningarna. Men varifrån kommer spetseleverna? En klar majoritet av eleverna kommer från den egna kommunen eller från närliggande
kommuner. Det är inte ovanligt att någon av skolornas grannkommuner saknar eget gymnasium,
vilket innebär att ungdomarna på orten måste pendla eller flytta för att kunna läsa på gymnasiet.
Det behöver inte vara själva spetsutbildningen som lockat eleverna till just den skolan. Av de
elever som går på spetsutbildningarna är det endast ett fåtal som har flyttat för att gå
utbildningen. När det gäller antalet inflyttade elever går det att skönja en viss skillnad mellan
skolor som sedan tidigare har erfarenhet av inflyttning och skolor som saknar den erfarenheten.
43

Nämnvärt är att betyg är offentlig handling och att kanslierna därmed är skyldiga att bistå Vasaskolans förfrågan.
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Exempelvis har Europaskolan i Strängnäs ett elevhem där det bor en anställd. I Luleå har skolan
goda kontakter med det kommunala bostadsbolaget och det är inga problem att få lägenheter till
eleverna. Vasaskolan i Gävle har kontrakt med det lokala bostadsbolaget och hyr lägenheter där
eleverna kan bo. De andra gymnasierna erbjuder olika former av hjälp att hitta boende, till
exempel genom kontakt med uthyrare. Lund som är en studentstad har stora problem med att
hitta bostäder även om skolorna försöker och i vissa fall har löst det genom privata kontakter.
Endast en skola, Globala gymnasiet i Stockholm, uppger att de inte hjälper till med elevernas
boende. Hur förklarar då skolpersonalen att relativt få ungdomar flyttar för att gå utbildningarna?
Det är väldigt, väldigt speciellt många gånger att flytta till en skola där man ska bo inackorderad.
Det beslutet tar man inte bara så där [knäpper med fingrarna], utan man måste diskutera det med
mamma och pappa. Om de tankarna inte finns med ganska tidigt, då kommer inte de elever som
kanske skulle ha utbyte av att gå på den här skolan. De kommer inte fysiskt ha möjlighet att söka.
(Personal Skola D)
Man måste få upp konceptet lite, de flesta vet fortfarande inte vad […] spetsutbildning är när man
är ute och informerar i skolorna. De vet inte ens att det är ett […]program så det måste först och
främst komma ut en kunskap till alla lärare runt om i hela Sverige att det finns spetsutbildningar
inom alla olika ämnen […] sen måste vi i vår kommun bygga upp, jag tror det är fördel om man har
ett lämpligt attraktivt boende. Så här kommer ni att bo om ni flyttar hit, för att kunna få studenter.
Just nu löser vi det, men vi kan inte visa att så här kommer det att bli. (Personal Skola C)
Sen är det ju så att det är en kostnadsfråga också, det är ju faktiskt så att vi hade flera avhopp av
ekonomiska skäl, de fick inte alls täckning för de kostnader som de har. [Får de bidrag?] De får ett
inackorderingstillägg som är på 2 000 kronor eller nåt sånt och jag vet ju att […] bostad kostar 3
000 kronor. Och sen har jag pratat med hennes föräldrar som ju hävdar att man måste ha ordentliga
reserver eller marginaler och ta av, för det är inte billigt det här. […] så det är liksom bara en liten
elit utav Sveriges befolkning som har råd att skicka sina barn på det här viset bort. (Personal Skola
B)
Ja det är en viktig aspekt, det inackorderingsbidrag som de får CSN täcker inte på långa vägar de
kostnader man har för att vara inackorderad och sen så ska man inte bara hantera det utan man
måste hantera lite hemresor också. Den här flickan från […] hade ju du något exempel på bara
resan till hemorten en gång i månaden tar ju nästan hela inackorderingstillägget. Så det är verkligen
en jämställdhetsfråga. (Personal Skola B)

Citaten visar att personalen upplever boendesituationen som ett problem, men att de inte alltid
kan ange vem som har ansvar för att lösa problemet.
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Tabell 1. Antal elever, fördelning mellan inflyttning och pendlare samt mellan pojkar och flickor
Skola

Spetsämne

Antal elever

Danderyds
Matematik
18
gymnasium
Ehrensvärdska
Naturvetenskap,
12
Karlskrona
matematik
Europaskolan
Scienceprogrammet
13
Strängnäs
Globala
Samhällsvetenskap
30
gymnasiet
Global inriktning
Stockholm
Härnösands
Biomedicin
17
gymnasium
Katedralskolan
Historia
29
Lund
Luleå
Matematik och
15
gymnasieskola
naturvetenskap
Polhemsskolan
Fysik
22
Lund
Vasaskolan
Humaniora
16
Gävle
Kommentar: siffrorna avser vårterminen 2010.

Antal elever som flyttat
eller pendlar
Flyttat
Pendlar
1
? 44

Könsfördelning på
programmen
Pojkar
Flickor
15
3

2

1

5

7

4

5

9

4

3

2 45

9

21

8

1

5

12

1 46

4

17

12

4

3

10

5

3

?

16

6

3

13

På spetsutbildningarna totalt sett är könsfördelningen relativt jämn. Men precis som på de övriga
programmen på skolorna är det betydligt fler pojkar som väljer matematiska och naturvetenskapliga utbildningar medan det är vanligt att flickor dominerar på samhällsvetenskapliga
och humanistiska program.
Av eleverna på spetsutbildningarna är det, enligt skolpersonalen, vanligast att föräldrarna är
etniskt svenskar och att majoriteten av föräldrarna är relativt högutbildade. Ett fåtal elever med
arbetarklassbakgrund eller utländsk bakgrund förekommer. Bland eleverna med utländsk bakgrund dominerar elever som kommer från andra europeiska länder men det finns några med ickeeuropeisk bakgrund och en del elever har en svenskfödd och en utlandsfödd förälder.
Ovan redogörs för olika bakgrundsfakta om spetsgymnasierna, men det är också av intresse
att studera hur de har organiserat sin antagningsprocess.
6.2 Urval och antagning
I detta avsnitt redogörs för vilka urvals- och antagningsförfaranden skolorna använde sig av, om
metoderna var de rätta med tanke på utbildningens mål och innehåll samt om skolorna kunde
genomföra urvalet och antagningen som planerat. Utöver intervjusvar används skolornas
ansökningar till Skolverket om att få starta spetsutbildning som källor.
Urvalskriterier vid antagning till programmen

Enligt förordningen om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning får,
förutom betygen, prov inom det område som spetsutbildningen är inriktad mot användas som
urvalskriterium. 47 Samtliga skolor har utgått från elevernas betyg från högstadiet som främsta
Personalen gav ingen exakt siffra på hur många spetselever som pendlar eftersom det är vanligt inom
Stockholmsområdet att även elever inom samma kommun har en resväg på över 30 minuter.
45 Personalen uppger att två elever pendlar från ett annat län, men att de är osäkra på hur många elever som pendlar
från närliggande kommuner.
46 I Lund påpekar skolpersonalen att det är nästan omöjligt att ordna boende. Skolan har haft avhopp på grund av att
boendet inte gick att lösa.
47 Förordning (2008:793).
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urvalsmekanism till spetsutbildningarna. Därutöver har de flesta av skolorna kompletterat detta
urval med andra metoder. På Danderyds gymnasium används samma urvalsmetoder som har
använts sedan gymnasiet började med sin matematikutbildning. Först gör alla elever som ansöker
två prov, ett basprov och ett problemlösningsprov. På basprovet bör den sökande helst ha minst
25 av 30 poäng. Problemlösningsprovet bedöms som svårare och här finns ingen klar gräns för
hur många poäng som krävs för att bli antagen. Dessutom genomför den ansvariga läraren för
spetsutbildningen samt studieväg- och yrkesvägledaren en intervju med varje sökande. Under
intervjun diskuteras varför eleven har sökt programmet och hur denna ser på att gå i en klass där
alla andra också är mycket duktiga på matematik. Eleverna ges också möjlighet att följa med på
mattelektioner under en dag, vilket fick ett par sökande till spetsutbildningen att ändra sitt val.
Detta visar att studiebesöket i praktiken fungerar som en urvalsmekanism. Slutligen skriver
eleverna ett ansökningsbrev där de får berätta om sig själva och varför de har sökt utbildningen. 48
Personalen uppger att alla urvalskriterier vägs samman vid antagningen, men att det inte räcker att
ha högt betyg om eleven har lägre än 25 poäng på basprovet. I sådana fall kan skolan välja att inte
anta eleven även om det innebär att klassen inte fylls med 30 elever. Motiveringen till detta beslut
är att elever med lågt provresultat bedöms ha svårt att klara utbildningen. Alla som sökte till
spetsutbildningens första år antogs. Sammanfattningsvis betonar personalen att de tycker att
deras urvalskriterier fungerar bra och att de har lång erfarenhet av urval till den tidigare
matematikutbildningen.
Eftersom de flesta spetsprogram inte hade tillräckligt med sökanden för att fylla platserna fick
inte de olika typerna av antagningstest den betydelse för urvalet som var avsikten. Vid
Ehrensvärdska gymnasiet var planen att göra två urvalsgrupper. En grupp som bygger på
slutbetyg från grundskolan och en grupp som gör ett antagningstest som kompletteras med
intervju. I den ena halvan skulle slutbetyget från grundskolan väga tyngst och för den andra
halvan skulle testet och intervjun väga tyngst. Inför första antagningen hade skolan beslutat att de
båda grupperna skulle vara lika stora men om det funnits fler sökande hade urvalsgrupperna
anpassats till det totala antalet sökande. 49 Både antagningstest och intervjuer genomfördes men på
grund av att programmets platser inte fylldes fanns inte behov av att vikta mellan grupperna.
Skolpersonalen påpekar att intervjuerna var viktiga ändå både för de sökande, som får möjlighet
att ställa frågor och få utförlig information, och för att skolpersonalen ska kunna avgöra om den
rätta motivationen finns hos den sökande.
Globala gymnasiet har utöver betyg även använt sig av gruppintervju samt personligt brev
som urvalsmetoder. Totalt intervjuades 75 elever, vilket är det antal som sökte spetsutbildningen i
första och andra hand. Intervjun är utformad som ett samtal där två-tre elever får diskutera olika
dagsaktuella samhällsfrågor med varandra. Intervjun bedöms av skolledningen och någon lärare.
Efteråt får varje elev poäng utifrån intervjun. Totalt kan 80 poäng erhållas. Dessa poäng läggs
sedan till elevens högstadiepoäng. På så sätt kan en elev max få 400 poäng (320 högstadiepoäng
och 80 intervjupoäng). 50 Den elev på spetsutbildningen som togs in på lägst poäng hade 348
poäng. Dessutom uppmanades de elever som sökte spetsutbildningen att skriva ett ansökningsbrev där de berättade om sig själva och motiverade varför de ville gå på utbildningen. Av
intervjun framgår att antagningsprocessen har kunnat genomföras som planerat då söktrycket var
högt och då skolan antog de elever med högst ansökningspoäng. Samtidigt är det värt att notera
att eleverna som antogs på det globala samhällsprogrammet hade högre genomsnittsbetyg från
högstadiet än de elever som antogs på spetsprogrammet. Detta innebär att elever med de högsta
betygen inte går spetsprogrammet. Totalt antogs 30 av de 75 sökande. Personalen anser att
urvalsmetoderna fungerade bra och är positiva till att eleverna kan komma in på ett av skolans
program även om betygen inte är de allra högsta.

Skolverket 2009-01-15a.
Skolverket 2009-01-15b.
50 Skolverket 2009-01-15d.
48
49
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Europaskolan tillämpar endast betyg som urvalskriterium. I ansökan till Skolverket framgår
att elever antas utifrån de meritpoäng de har från högstadiet frånräknat deras två lägsta betyg.
Betyg i matematik, fysik och kemi (spetsämnena) och svenska och engelska (grundläggande
behörighet) får inte räknas bort. I intervjun och på skolans hemsida framgår även att den sökande
bör ha mycket väl godkänt (MVG) i matematik, fysik och kemi för att söka utbildningen. Betygen
i dessa ämnen viktas också vid antagningen, men i intervjun sägs att viktningen har liten betydelse
för antagningen. 51 Alla elever som sökte utbildningen antogs. Även på Europaskolan anser
personalen att antagningen fungerade bra.
Personalen på Härnösands gymnasium uppger att de sökande får göra ett matematiktest
eftersom matematik är grunden för de övriga spetsämnena. Utöver matematiktest kallas de också
till intervju där lärarna i spetsämnena vill förvissa sig om att de sökande förutom
matematikkunskaper har intresse, motivation och mognad. Detta krävs eftersom eleven själv bör
kunna ta ansvar för studierna. Upplägget bygger på att matematikbetyget är viktigt men betyget
kan kompenseras av den helhetsbedömning som görs med hjälp av testet och intervjun. Både
testet och intervjun poängsätts för att kunna användas rättssäkert om det är konkurrens om
platserna. 52 Spetsprogrammet i biomedicin fyllde inte platserna inför första läsåret. Lärarna inom
spetsämnena anser att testet är väl utformat och beprövat.
För att bli antagen till historieprogrammet vid Katedralskolan i Lund får den sökande komma
på intervju. Intervjun gör det möjligt för skolan att bedöma den sökandes intresse, motivation
och lämplighet. Samtidigt innebär intervjun att den sökande får bilda sig en uppfattning om vad
det innebär att läsa en spetsutbildning och får möjlighet att träffa lärarna. Historieprogrammet var
ett av de program få som fyllde sina 30 platser vid första intaget, men på grund av tidsbrist kunde
inte alla sökanden intervjuas utan de elever som hade de högsta betygen från grundskolan togs in
utan intervju.
Till spetsprogrammet i matematik vid Luleå gymnasieby används förutom slutbetyg från
grundskolan, ett test i matematik som fokuserar på räknefärdighet, problemlösning och förmågan
att förstå och använda matematik. Dessutom krävs ett rekommendationsbrev från rektor på
avlämnande skola och slutligen intervjuas den sökande. Intervjun är till för att avgöra den
sökandes fallenhet för matematik. 53 Skolpersonalen menar att det är viktigt att komplettera provet
med intervju för att avgöra om den sökande har intresse för ämnet men till exempel har brister
från tidigare matematikkurser. Även Luleå betonar att de inte har behövt rangordna de sökande
eftersom de inte fyllt platserna inför första året.
Fysikprogrammet på Polhemsskolan i Lund använder ett kombinerat fysik- och matematiktest
som komplement till grundskolebetyget. Dessutom intervjuades samtliga sökanden enskilt.
Intervjuerna var inte tänkta att vara utslagsgivande utan matematikbetyget väger tyngre, men
intervjun är viktig både för att skolan ska bilda sig en uppfattning om eleven och för att eleven
ska få möjlighet att ställa frågor om programmet och skolan. 54 Fysikprogrammet fyllde inte
platserna inför första antagningen.
På Vasaskolan anordnades samtal med de sökande eleverna, som ett komplement till
högstadiebetygen. Samtalen beskrivs som vägledande där syftet är att informera de sökande om
vad en spetsutbildning innebär och att tydliggöra elevernas styrkor. 55 I samtalen deltog en lärare
på spetsutbildningen och ibland även skolledningen. Samtalen rörde områden som varför
eleverna sökt utbildningen och vilka förväntningar de hade. Dessutom hade eleverna möjlighet
att ställa frågor om utbildningen. En viktig fråga som uppkom under samtalen är hur elever
utifrån skulle lösa boendefrågan. Här kunde skolpersonalen ge ett positivt besked genom att
skolan hyr ut lägenheter via ett samarbete med det kommunala bostadsbolaget. Personalen
http://www.europaskolan.se 2010-08-10 och Skolverket 2009-01-15c.
Skolverket 2009-01-15e.
53 Skolverket 2009-01-15g.
54 Skolverket 2009-01-15h.
55 Skolverket 2009-01-15i.
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uppger att samtalen fungerade bra. Samtalen ger en bild av de sökande eleverna även om de inte
är avgörande för antagningen. Alla elever som sökte utbildningen antogs och personalen tycker
att antagningsprocessen fungerade bra.
Tabell 2. Urvalsmetoder som användes förutom betyg från grundskolan
Skola
Danderyds
gymnasium
Ehrensvärdska
Karlskrona
Europaskolan
Strängnäs

Test i
spetsämnet
X

Individuell
intervju
X

X

X

Gruppintervju

Personligt
brev
X

Rekommendationsbrev

En elev skickade
rekommendationsbrev på
grund av utländsk examen

Globala
X
X
Stockholm
Härnösands
X
X
gymnasium
Katedralskolan
X
Lund
Luleå
X
X
X
gymnasieskola
Polhemsskolan
X
X
Lund
Vasaskolan
Gävle
Kommentar: Eftersom bara två av spetsprogrammen fyllde platserna vid första antagningen har inte
urvalsmetoderna varit utslagsgivande. Danderyds gymnasium är dock öppna för att inte anta elever som inte klarar
testerna även om det innebär att programmet ej fylls.

Har urvalsförfarandet varit det rätta med tanke på utbildningens mål och innehåll?
På frågan om urvalsförfarandet varit det rätta med tanke på utbildningens mål och innehåll så
svarar flera intervjupersoner att det är svårt att besvara frågan. En skolanställd menar till exempel
att en elev kan vara väldigt intresserad av frågor kopplade till spetsämnena men kanske inte ha de
högsta betygen. Frågan blir då vilken urvalsmetod som är mest lämpad, att strikt följa betygen
eller att utforma andra urvalskriterier? Det främsta argumentet för fler urvalskriterier än betyg
anses vara att man på så sätt kan anta en elev som är extra bra inom spetsområdet men som
kanske inte har lika höga betyg i andra ämnen. Samtidigt hörs röster som säger att det är svårt att
vikta betyg mot resultat på andra urvalsmetoder. Det finns också intervjupersoner som tycker att
prov är en lämplig urvalsmetod:
De [proven] säger ganska mycket och en elev ska ju klara av att gå [programmet]. (Personal
Skola E)
Motivation och intresse är viktigt. Betyget väger inte tyngst, men betyg spelar roll. Vi har sagt ’nej’
till en elev som var väldigt svag i [spetsämnet] […] Och vi har antagit någon som varit tveksamt
utifrån [kunskaper i spetsämnet] men det är de som har hoppa av. De som klarar intervjuerna bra
och har bra på testet det är de som klarar av utbildningen. (Personal Skola G)

Hur skolpersonalen ser på de olika urvalsmetoderna verkar bero på vilken typ av ämne
spetsprogrammet är inriktat mot. Skolpersonal inom matematik och naturvetenskap anser att test
fungerar bra, vilket kan bero på att det finns ett tydligt facit på till exempel räkneuppgifter. Det
finns också lärare inom naturvetenskap som påpekar att intervjun är viktig för att hitta de elever
som är intresserade men som kanske har problem med provsituationen.
Intervjun verkar fylla en viktig funktion både för skolpersonal och för de sökande. Ett par
intervjupersoner framhåller att intervjuer fungerar bra eftersom både personal och elever får en
bild av varandra och börjar lära känna varandra samtidigt som eleverna får en möjlighet att bilda
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sig en uppfattning om utbildningen och skolan. När det gäller de personliga breven hörs liknande
kommentarer som om intervjuerna. Personalen tycker att det är intressant att läsa om varför
eleverna vill gå utbildningen och de tycker att breven ger en bra bild av eleven.
6.3 Elevrelaterade frågor
I detta avsnitt presenteras personalens svar på frågor kring spetseleverna. Här berörs frågor som
vad det betyder för eleverna att få koncentrera sig på sitt intresseområde, relationen mellan
spetsutbildningen och övriga utbildningar, om någon elev har avbrutit studierna, om skolan ger
extra stöd till inflyttade elever och om det går att se några könsskillnader mellan hur pojkar och
flickor presterar.
Betydelsen för eleverna att få koncentrera sig på sitt intresseområde under gymnasietiden
Skolpersonalens svar gällande betydelsen av att eleverna får koncentrera sig på sitt intresseområde
under gymnasietiden kan delas in i två kategorier. Den ena handlar om hur skolpersonalen tror att
eleverna uppfattar betydelsen av spetsämnet och den andra handlar om hur lärarna uppfattar att
undervisa inom spetsämnet/-ämnena.
Personalen är enig om att eleverna är entusiastiska inför att läsa spetsämnet/-ämnena. En
förklaring som återkommer i samtalen är att eleverna är väldigt engagerade, intresserade och
studiemotiverade. Intervjupersonerna menar att eleverna ser fram emot att lära sig mer, både av
lärarna och av sina klasskompisar, samt att dela med sig av sina egna kunskaper och erfarenheter.
En annan förklaring till entusiasmen är att eleverna uppskattar att få studera i en miljö där de får
utlopp för sitt intresse utan att känna sig annorlunda, något de ofta har gjort på lägre
utbildningsnivåer. Så här säger personal på en skola:
Den största skillnaden rent socialt för dem är nog… jag tror de flesta eleverna på den här skolan
upplever det att man någon gång under sin grundskoletid har blivit mobbad. Att överhuvudtaget få
vistas i en miljö där man får plugga är nog en större grej [än att läsa spetsämnet]. (Personal Skola D)

Just gemenskapen med andra elever och betydelsen att få erkännande för sitt intresse framhålls
även i en annan intervju:
Jag tror att för många är det här en chans att bli sedd och få känna gemenskapen med de andra. Det
tror jag är den viktigaste delen. (Personal Skola E)

Det behöver dock inte bara vara positivt att gå i en spetsklass, utan eleverna kan också uppleva
konkurrensen från de andra eleverna och den höga studietakten som jobbig.
För många [elever] kan det vara en chock att komma i en klass där man inte längre är duktig, bäst,
så att säga. Många av dem här har ju varit bäst i [spetsämnet i sin tidigare klass]. (Personal Skola E)
Kompetens i [spetsämnet] är inte alltid kopplad till andra kunskaper […] Vi har några som inte
klarar [mitt ämne] och så två tre som är de där begåvningarna och så har vi de i mitten som skulle
behövt längre tid på sig. (Personal Skola C)

När det gäller lärarnas uppfattning om fördelen med spetsutbildningen så nämns saker som att
det är roligare att undervisa spetselever. Ett par citat får illustrera:
Den här klassen kommer att bli underbar att ha när de får ägna sig lite mer åt det som de är
intresserade av.
Jag kan koppla på vad som händer i de andra ämnena otroligt enkelt. Vi drar in [mitt ämne] i
[spetsämnena]. (Personal Skola G)

Andra argument som hörs är att det är roligare att undervisa spetseleverna eftersom de är mer
engagerade än andra elever och att lärarna därför kan gå snabbare fram i undervisningen och kan
ställa högre krav på eleverna genom svårare uppgifter. Ytterligare argument är att lärarna kan
lägga upp undervisningen på ett sätt som mer påminner om högskole- och universitetsutbildning,
något de upplever som positivt. Dessutom har spetsklasserna på flera håll, eftersom inte antalet
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platser fylldes, ovanligt få elever, något som en personal uttrycker är ’ett drömläge’ ur pedagogisk
synpunkt.
Relationen mellan spetsutbildningen och skolans övriga utbildningar
När det gäller relationen mellan spetsutbildningarna och skolornas övriga utbildningar varierar
svaren. Det finns några exempel på samverkan. På ett par av skolorna läser spetseleverna alla
ämnen med sin egen klass, medan spetseleverna på andra skolor läser estetiska ämnen och idrott
och hälsa med andra klasser. På Globala gymnasiet är spetsklassen helt integrerad med en annan
klass som läser ett samhällsvetenskapligtprogram med global inriktning. I intervjun är personalen
noga med att flera gånger betona att det inte är någon skillnad på spetsutbildningen och
samhällsprogrammet med global inriktning. Så här säger en i personalen:
[D]et är SP-Global [Samhällsprogram] som har blivit utsedd till spetsutbildning! Alltså är det samma
utbildning att gå Global som Spets, för det är det [Global] som har blivit spets!

Spetseleverna på Europaskolan läser matematik, kemi och fysik med årskurs 2 för att bli bättre
integrerade med övriga elever och då de läser dessa ämnen snabbare än en vanlig förstaårsklass på
gymnasiet. I en av intervjuerna säger personalen att de tror att spetsutbildningen lockar elever till
skolan och att den övriga skolan därför gynnas av utbildningen.
Ett annat sätt att undersöka relationen mellan spetsutbildningarna och de övriga utbildningarna är att undersöka om det finns någon konkurrens samt om eleverna känner sig
integrerade på skolan. På ett par av skolorna uppfattar personalen det som att spetseleverna
känner sig icke-integrerade med skolans övriga elever. Det finns samtidigt skolor där detta inte
upplevs som ett problem. En förklaring till varför spetseleverna kan känna sig icke-integrerade är
att det finns en motsättning i själva marknadsföringen av spetsutbildningarna. Å ena sidan ska
spetsutbildningarna marknadsföras som något unikt, å andra sidan ska spetseleverna integreras
med övriga skolan. En annan förklaring är att en del spetselever antingen pendlar till skolan eller
har flyttat till orten och därför inte känner så många elever utanför den egna klassen.
Elever som har avbrutit studierna
På en majoritet av spetsutbildningarna har en eller ett par elever lämnat utbildningen. Personalen
på Globala gymnasiet berättar att två elever ska lämna utbildningen inför årskurs 2. På Danderyds
gymnasium säger personalen att några elever har lämnat utbildningen men att dessa elever nu
läser vanlig naturvetenskaplig utbildning på skolan. Vid Ehrensvärdska gymnasiet har ingen elev
avbrutit studierna på spetsprogrammet. Inte heller på Europaskolan har någon elev avbrutit
studierna även om någon elev har uttryckt funderingar på att byta till en utbildning med annan
inriktning. Vid Härnösands gymnasium har fyra elever avbrutit studierna. En elev har bytt till ett
annat gymnasium i grannkommunen. I ett annat fall flyttade familjen från orten och de andra två
eleverna återvände till orterna de kom ifrån. På Katedralskolan har två elever slutat, den ena
pendlade från en grannkommun och den andra ångrade sitt val och valde en annan inriktning. På
historieprogrammet fanns en reservlista så en av eleverna kunde ersättas, men ett avhopp skedde
efter jul och då bedömde personalen att det var för sent att anta en ny elev. Luleå gymnasium
hade ett tidigt avhopp och en sökande som aldrig började. På spetsprogrammet i Luleå finns för
närvarande en utbytesstudent som inte kommer att vara kvar i tvåan. På Polhemsskolan har en
elev slutat och återvänt till den kommun han kom från. På Vasaskolan i Gävle har tre stycken
elever hoppat av under det första året och två planerar att hoppa av innan år två.
Flera möjliga förklaringar framförs till att elever lämnar utbildningen. Exempelvis nämns att
eleverna flyttat tillbaka till ursprungsorten, att de har bytt utbildning, att det finns personliga skäl
som att familjen flyttat från orten. I ett fåtal fall sägs eleverna har lämnat utbildningen för att de
upplevde att den var för svår eller tog för mycket tid.
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Skolans engagemang i inflyttade elever
Skolorna erbjuder varierande stöd och service till inflyttade elever. På Danderyds gymnasium
hjälper skolkuratorn till att förmedla kontakt till personer som brukar hyra ut rum till elever från
andra orter. I ett fall har hela familjen flyttat för att barnet ska kunna gå spetsutbildningen. För
övrigt menar personalen att skolan skulle kunna vara bättre på att anordna helgaktiviteter för de
inflyttade eleverna då de ibland känner sig ensamma. I Karlskrona är det problem med att ordna
boendet vilket delvis bidrar till att spetsutbildningen inte har några elever som kommer utanför
Blekinge. De ungdomar som har flyttat från grannkommunerna till Karlskrona har ordnat
boendet på egen hand. Skolpersonalen påtalar att ett lämpligt attraktivt boende är en viktig del för
att kunna locka elever till spetsutbildningen. På Europaskolan i Strängnäs finns stor erfarenhet av
både inackorderade elever och elever som flyttat till orten och som har ordnat sitt boende på
annat sätt. För att underlätta för eleverna driver skolan ett inackorderingshem som styrs av en
inackorderingsansvarig. Dessutom finns en särskild förening för inflyttade elever. Globala
gymnasiet erbjuder ingen extra hjälp till inflyttade elever utan skolan upplever det som att det är
föräldrarnas ansvar att hitta boende åt sina barn om de vill flytta för att börja på utbildningen.
Härnösands gymnasium har avtal med Härnösandshus där elever som flyttar till orten har
möjlighet att hyra basmöblerade lägenheter. Eleverna bor två och två och skolan har en anställd
elevkonsulent på halvtid som fungerar som kontaktperson mellan skolan och föräldrarna.
Föräldrarna skriver hyreskontrakt med skolan och skolan har avtal med bostadsbolaget. Detta
upplevs som tryggt och bra för både elever och föräldrar. Eleverna har dessutom möjlighet att
köpa med sig mat från skolbespisningen till ett lågt pris. Härnösand har lång tradition med
inflyttade elever och inga problem med att lösa boendesituationen. Förutom elevkonsulenten
finns också en skolsköterska som är tillgänglig för eleverna även under kvällstid. Skolsköterskan
genomför frivilliga elevhälsosamtal och gör hembesök vid behov och kan ta med ungdomarna till
vårdcentral vid behov.
Skolorna i Lund, Katedralskolan och Polhemsskolan har inte möjlighet att hjälpa eleverna
med boendet på grund av den allmänna bostadssituationen i Lund. Eftersom Lund är en gammal
universitetsstad med många inflyttade studenter råder stor konkurrens om boendeplatser.
Kommunen kan inte erbjuda något boende för spetsutbildningselever, vilket har inneburit att
elever utifrån tvingats tacka ”nej” till utbildningen. Skolpersonalen försöker hjälpa till vilket har
resulterat i att de inflyttade eleverna på Polhemsskolan bor hos lärare på skolan som hyr ut rum
med del i kök. I Luleå kan skolan erbjuda bostäder till dem som söker spetsutbildningen.
Bostäderna består av möblerat boende med nätverksuppkoppling och det finns en kontaktperson
som hjälper till. Skolan har samarbete med det kommunala bostadsbolaget och har inga problem
med att få tillgång till bostäder. I övrigt ordnar skolan inga speciella aktiviteter men det pågår en
diskussion med fritidsförvaltningen. Vasaskolan har avtal med det lokala bostadsbolaget och är
förstahandskontraktsinnehavare på ett par tvåor och treor där inflyttade elever bor tillsammans.
Eleverna hyr sedan bostaden möblerad i andrahand av skolan. Personalen uppger att de inflyttade
eleverna klarar sig bra, men att de tyckte att det var svårt att laga mat på egen hand i början.
Eleverna har erbjudits att köpa lagad mat i skolbespisningen men avböjt detta. Vidare händer det
att elevernas föräldrar vill komma på möten utanför skoltid, vilket har accepterats.
Utöver hjälp med att ordna boende har ett par kontaktlärare och mentorer hjälpt eleverna
utanför skoltid. En lärare har ställt upp och hjälpt eleverna på sin fritid genom att fixa praktiska
saker i lägenheten samt bjudit med inflyttade elever till sitt fritidshus på helgerna då de känt sig
ensamma. En annan lärare säger att hon håller ett extra öga på de inflyttade elevernas hälsa och
välbefinnande. Dessutom har ett par skolor en förening antingen för spetseleverna eller en
förening för inflyttade elever. Dessutom finns flera andra föreningar där eleverna kan engagera
sig. Föreningarnas verksamhet bedrivs ibland av skolan och ibland i huvudsak av eleverna själva
men får då stöd av skolorna.
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Olika elevkategoriers prestationer
Att flytta hemifrån till en annan ort i tonåren är många gånger ett stort steg, men påverkar flytten
elevernas prestationer? Skolpersonalen är enig om att det inte går att dra några slutsatser om
huruvida inflyttade elever eller elever från orten presterar olika bra på utbildningen. De menar
dels att elevurvalet är för litet för att kunna dra några slutsatser, dels att sådana skillnader snarare
handlar om personlighet än om eleven har bytt utbildningsort. En annan fråga om hur eleverna
presterar handlar om eventuella skillnader mellan pojkars och flickors resultat. Personalen menar
även här att det är svårt att se någon skillnad i pojkars eller flickors prestationer även om de
menar att flickorna överlag är mer oroade för sina betyg och kanske ägnar mer tid åt studierna än
pojkarna.
Föräldrars/vårdnadshavares engagemang i sina barn som har flyttat
En viktig del i elevernas liv är föräldrarnas inställning och stöd i deras utbildning, detta gäller inte
minst de ungdomar som har flyttat hemifrån för att gå spetsutbildningen. Vad gör då föräldrarna
för att stötta sina barn? Nivån på föräldrarnas engagemang i sina barns utbildning verkar i första
hand inte bero på om eleverna har flyttat hemifrån eller inte, även om det finns sådana exempel.
En lärare menar att föräldrar till inflyttade elever sitter längre i utvecklingssamtal. För att
underlätta för föräldrarna har Europaskolan ett intranät där föräldrarna kan logga in och se vad
eleverna gör i skolan och hur deras resultat ser ut. Personal på en annan skola säger att även
föräldrar som bor på orten kan höra av sig relativt ofta, ibland går föräldrarnas engagemang så
långt att personalen upplever det som att det är föräldrarna, inte barnen, som är intresserade av
spetsutbildningen. Så här säger en personal:
Ibland tror jag mest att det är föräldrarna som vill att deras barn ska gå här och ser potentialen i
utbildningen. Sen kan det vara så att ungdomarna tänker lite annorlunda. (Personal Skola E)

I sådana fall ses inte alltid föräldraengagemanget som något positivt, utan personalen brukar
betona att eleven själv måste vara intresserad av utbildningen. På Danderyds gymnasium har man
erfarenhet av att vissa föräldrar kontaktar skolan redan när barnet går på mellan- eller högstadiet
och undersöker sitt barns möjlighet att börja på matematikutbildningen. Ett annat sätt för
föräldrarna att engagera sig är genom att delta i undervisningen, en metod som ibland tillämpas
på Globala gymnasiet.
I detta avsnitt fokuseras eleverna, skolornas organisation av spetsutbildning samt föräldrarnas
beteende. Det räcker dock inte med en bra organiserad skola och motiverade, duktiga elever och
stöttande föräldrar, utan ett krav för att skolorna ska kunna erbjuda sina elever högkvalitativ
utbildning var samverkan med högre lärosäten.
6.4 Utbildningens kvalitet
I detta avsnitt redovisas intervjupersonernas syn på den egna utbildningen. Den första frågan
handlar om hur personalen definierar ”spets” i utbildningen.
Definition av ”spets” i utbildningen
Gemensamt för intervjupersonerna är att de betonar att spetseleverna läser vissa kurser snabbare
än andra elever och att detta är ett exempel på ”spets” i utbildningen. Det vanligaste svaret är
dock att spetsen utgörs av elevernas möjlighet att läsa på universitet eller högskola under
gymnasietiden. Ett annat svar är att eleverna själva genom sin höga kunskap och sitt stora
engagemang bidrar till ’spetsen’. Andra exempel på ”spets” anses vara lärarnas höga utbildning
(många disputerade), tematiska fördjupningskurser och nivån på utbildningen. På några av
skolorna tar personalen avstånd från att tolka ”spets” som ’elit’. Intervjupersonerna framhåller i
stället att elevernas intresse och fallenhet är avgörande för kvaliteten och möjligheten att klara
utbildningen. Ytterligare exempel på hur ”spets” kan definieras är genom avancerad teknisk
utrustning som spetseleverna får använda i undervisningen.
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Har utbildningen utvecklats, med avseende på pedagogiska idéer, arbetssätt, IKT och internationella
anknytningar?
De flesta skolor betonar att de inte har gjort några större förändringar eftersom personalen redan
innan ansåg att deras utbildning håller ”spetsnivå”. På ett par av skolorna finns dock planer på
utökat samarbete över ämnesgränserna något som personalen uppger att de inte har tid med.
Ingen av skolorna uppger att de har internationella kontakter även om personalen på Danderyds
gymnasium berättar att en del tidigare matematikelever har fortsatt att studera utomlands efter
gymnasiet.
Undervisningserfarenheter från spetsutbildningen
Lärarna är överens om att spetseleverna är motiverade, engagerade och intresserade. I ett par
intervjuer hörs röster som säger att elevernas studieintresse ställer krav på lärarna då de många
gånger är ”positivt kritiska” och ställer frågor om varför undervisningen ser ut som den gör. Så
här säger en lärare:
Det är stor elevaktivitet. Det är hos eleverna det ska hända, inte i katedern. (Personal, Skola I)

En annan lärare säger att spetseleverna tänker annorlunda än andra elever och därför ställer mer
avancerade frågor. När det gäller sin egen lärarroll förekommer kommentarer om att det finns
risk att lärarna lägger undervisningsnivån på en väl hög nivå, vilket kan sätt väl hög press på
eleverna.
Förbättringar av spetsutbildningen
När det gäller frågan hur spetsutbildningen kan förbättras inför kommande år så framhålls att alla
skolor kontinuerligt arbetar med att utveckla sin utbildning. Gemensamt för flera av skolorna är
att eleverna ska läsa färre kurser första året. Detta för att flera elever har upplevt det som att
utbildningen är väl krävande. En förklaring till förändringen är att några av skolorna har låtit
eleverna att läsa andra ämnen än spetsämnena i snabbare takt för att de ska ha möjlighet att hinna
läsa högskole- och universitetskurser senare. Ett par skolor vill också öppna upp för fler valbara
kurser. På Vasaskolan planerar man att arbeta mer för att skapa en gemenskap inom klassen då
den första årskullen till en början upplevdes som splittrad i två grupper. Exempel på andra
planerade förändringar är att samarbeta mer över ämnesgränserna och lägre krav på eleverna.
Dessutom planeras fler exkursioner till arkeologiska utgrävningar och kyrkor i närområdet. Hur
detta ska finansieras är dock något osäkert.
Spetslärarnas utbildningsnivå
På alla skolor förutom på Globala gymnasiet framhålls vikten av att spetslärarna har högre
utbildning än genomsnittslärarna, det vill säga att flera av lärarna inom spetsämnet är disputerade.
Globala gymnasiet framhåller i stället att lärarna har stor pedagogisk erfarenhet av att arbeta med
ämnesöverskridande projektarbeten. Nämnvärt är att skolan har två lärare som doktorerar i
ämnesdidaktik och personalen betonar att didaktisk kunskap är viktigare än den smala
ämneskunskap som andra doktorer kan erbjuda. De skolor som har disputerade lärare betonar
däremot vikten av formell utbildning då de säger att högre ämneskunskaper ger högre
trovärdighet och att sådana lärare bättre kan förbereda eleverna för kraven på högskolan och
universitet. Ett citat får illustrera:
[…] även på lägre kurser används ett språkbruk som är mer åt det akademiska hållet. Det finns en
långsiktig tanke om att invagga dem i en kultur och ta del av högre studier senare. (Personal Skola
Y)

Personalen på dessa skolor förbiser inte lärarengagemang, utan säger att det också är viktigt för
en framgångsrik utbildning. En lärare sammanfattar lärarnas betydelse på följande sätt:
Man måste brinna för ämnet själv, annars fungerar det inte. De [eleverna] har ofta frågor. Det gäller
att ge intressant svar på deras frågor. (Personal Skola Y)
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Samverkan med högskola och universitet
Samarbetet med högskolor och universitet har inte riktigt kommit i gång på flera av
spetsgymnasierna eftersom eleverna ska börja läsa kurser där först under andra och tredje året.
De kontakter som förekommer beskrivs dock som positiva. En majoritet av skolorna har varit på
studiebesök hos sina samarbetspartners (högskola eller universitet) och på några skolor kommer
universitetslärare och deltar i undervisningen. I en majoritet av intervjuerna betonas betydelsen av
samarbete med högre lärosäten. Personalen säger att det höjer kvaliteten på spetsutbildningar,
men också att högskolorna och universiteten kan dra nytta av samarbetet genom att locka
potentiella studenter.
Utbildningens effekter på skolan i övrigt
När det gäller frågan hur spetsutbildningen har påverkat skolorna för övrigt menar flera
intervjupersoner att den har haft en positiv effekt för skolans rykte även om en person säger
motsatsen. En person lyfter fram att det är en ära för spetskolorna att få delta i försöket då det
ger skolorna möjlighet att forma framtiden för den svenska utbildningen. Initialt säger ett par
anställda att andra elever på skolan till en början var lite kritiska till spetsutbildningen då de var
oroliga för att spetseleverna skulle få de bästa lärarna i alla ämnen, bästa lokalerna och bästa
schemana. Intervjupersonerna säger dock att oron har ebbat ut efter att spetsutbildningen har
börjat.
6.5 Samverkan med högskolor och universitet
Ett krav för att få delta i försöket med gymnasiala spetsutbildningar är att skolorna har samarbete
med högskolor och/eller universitet och att eleverna ges möjlighet att ta högskole- och/eller
universitetspoäng. Nedan beskrivs kontakterna med högskolor och universitet med fokus på vilka
samarbetspartners gymnasierna har, hur eleverna kan tillgodogöra sig högskole- och
universitetskurserna, om personalen tror att eleverna kommer att gå vidare till högre studier samt
om de tror att spetsutbildningen påverkar elevernas framtida studieplaner. Redovisningen utgår
från intervjusvar och på skolornas ansökningar till Skolverket.
En majoritet av gymnasierna har redan etablerade kontakter med högskolor och/eller
universitet. Vilka lärosäten gymnasierna samarbetar med beror dels på vilka högskolor och
universitet som finns i närområdet, dels på vilka lärosäten gymnasiepersonalen har etablerade
kontakter. När det gäller den senare aspekten visar det sig att de lärare som är doktorer, licentiater
eller som har påbörjar en doktorandutbildning ofta fungerar som brygga mellan sitt gamla
lärosäte och det gymnasium där han/hon nu arbetar.
Danderyds gymnasium har i första hand samarbete med matematiska institutionen på
Stockholms universitet, men kontakter finns också med Kungliga tekniska högskolan (KTH).
Dessutom samarbetar skolan med Mittag-Leffler Institute som är ett matematiskt
forskningsinstitut kopplat till Kungliga Vetenskapsakademin. Samarbetet med dessa tre aktörer
har pågått sedan matematikutbildningens start år 1986 då det var personer kopplade till dessa
miljöer som initierade utbildningen tillsammans med en kommunpolitiker. Planen är att
spetseleverna ska börja läsa matematikkurser på universitet under årskurs 3, men eleverna får
redan under den första terminen i årskurs 1 möta universitetslärare. Denne lärare, som är doktor i
matematik, ansvarar för undervisningen på fem breddningskurser som är utspridda över två år av
gymnasieutbildningen. Läraren är också involverad i olika matematiktävlingar eleverna kan delta i.
De universitetskurser som kommer att erbjudas är grundkurs i matematik 30 högskolepoäng (hp),
algebra och kombinatorik 7.5 hp, påbyggnadskurser i kombinatorik 7.5 hp och Matematikens
utveckling 7.5 hp. 56 Samarbetet med KTH och institutet beskrivs som mer sporadiska men
eleverna får delta på seminarier på institutet någon gång under gymnasietiden. Personalen
funderar över om det är en fördel för eleverna att tenta av universitetskurserna redan under
56
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gymnasiet då det kan finnas en risk att de hamnar i otakt med programplanen på
universitetsprogrammen. Så här säger en lärare:
För merparten av eleverna är det kanske bättre att bara ha det som gymnasiekurser och vara väldigt
mycket bättre förberedda för universitetskurserna än att få dem avtentade men kanske inte få
tillräckligt djupa kunskaper.

Genom att eleverna redan under årskurs 1 får undervisning av en universitetslärare och genom att
de andra matematiklärarna är disputerade anser personalen att eleverna får en bra grund för högre
studier. För att ytterligare förbereda eleverna funderar programansvarig lärare på att eventuellt
fråga tidigare elever som nu är doktorander att komma och undervisa. Intervjupersonerna säger
att de vet av erfarenhet att de tidigare matematikeleverna ofta brukar fortsätta att läsa på KTH
och ibland på Handelshögskolan i Stockholm.
Ehrensvärdska gymnasiet har ett utvecklat samarbete med Blekinge tekniska högskola,
matematiksektionen. Några av lärarna på spetsutbildningen undervisar även på högskolan, så det
fanns en upparbetad kontakt mellan gymnasiet och högskolan. Ett exempel på samarbetet är att
ansökningen till Skolverket utarbetades i samarbete med högskolans personal.
Gymnasiepersonalen påpekar att på en mindre högskola är kontaktvägarna enkla, rektorn på
högskolan skrev under ansökan om spetsutbildning ihop med kommunstyrelsens ordförande.
Högskolan ställer upp med resurser för marknadsföring och ger dessutom en extra kurs helt
gratis. Utöver denna kurs är planen att spetseleverna ska breddningskurser tillsammans med
högskolestudenter. Eleverna kan också läsa flertalet kurser på BTH, exempelvis en
fortsättningskurs i matematisk analys och en kurs i diskret matematik. 57 Utöver högskolan
samarbetar Ehrensvärdska gymnasiet även till exempel med Industrigruppen i Karlskrona och
med TelecomCity. Eleverna har kontakt med högskolan från dag ett på spetsutbildningen och blir
inbjudna på olika aktiviteter. De träffar doktorander och lektorer och får komma på konferenser
och andra aktiviteter som tipspromenader. En kväll i månaden träffar eleverna doktorander på
högskolan och löser olika matematiska problem och så äter de pizza tillsammans. Personalen
menar att hade inte spetsutbildningen funnits hade nog inte alla läst vidare på högskolan men nu
har de lärt känna miljön och intresset har väckts.
Europaskolan hade liksom Danderyds gymnasium redan ett pågående samarbete med högre
lärosäten. För det första samarbetar Europaskolan med Skolan för kemivetenskap och institutionen för matematik på KTH. Samarbetspartnerna på KTH erbjuder spetseleverna att komma
på studiebesök, ger möjlighet för eleverna att läsa icke-namngivna kurser samt erbjuder
handledning inom elevprojekt inom kemi. För det andra planeras ett samarbete med institutionen
för livsvetenskaper vid Södertörns högskola. Bland de kurser som högskolan kan erbjuda nämns
”Hållbar utveckling: tvärvetenskaplig översiktskurs” 7.5 hp, ”CSI Södertörn” 7.5 hp, ”Introduktion till miljö och utveckling” 7.5 hp samt ”Floristik och faunistik” 7.5 hp. Utöver samarbeten
med dessa lärosäten samarbetar skolan med AstraZeneca. Exempel på detta samarbete är att
spetseleverna har blivit bjudna på studiebesök på företaget under årskurs 1. Syftet med
studiebesök är att eleverna ska få en inblick i framtida yrkesmöjligheter. Så här säger en i
personalen:
Meningen är att de ska träffa människor som arbetar med naturvetenskap, se hur deras arbetsmiljö
ser ut. […] Gå in i de lokaler där folk arbetar praktiskt.

Ovan nämnda aktörer ingår också i en referensgrupp som hjälper skolan att utveckla
utbildningen. Planen är att eleverna ska ha sex kurser att välja mellan inom science, fysik, biologi
och matematik. Förhoppningen är att varje elev ska klara av en till två kurser. 58 Skolpersonalen
berättar att målet är att spetseleverna ska läsa vidare efter gymnasiet även om alla kanske inte
fortsätter inom spetsområdet.
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Globala gymnasiet har dels samarbete med institutionen för livsvetenskaper på Södertörns
högskola, dels Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. Samarbetet motiveras
med att detta är miljöer som arbetar på liknande sätt, i tvärvetenskapliga projekt, som Globala
gymnasiet. Genom detta samarbete knyts kompetens inom både globala frågor och miljöfrågor
till den egna utbildningen. Spetseleverna har inte getts möjlighet att påbörja några studier hos
samarbetspartnerna än, men kommer att få möjlighet att läsa en eller två 7.5-poängskurser i
årskurs 3. Eleverna kan välja mellan kurser inom programmet ”Utveckling och internationellt
samarbete” och kurser inom ”Miljö och utvecklingsprogrammet”. På Stockholm Resilience
Centre kommer eleverna att ges möjlighet att studera kurser inom programmet ”Hållbar
samhällsutveckling”. 59 Det fanns planer på att spetseleverna skulle ta del av föreläsningar hos
någon av samarbetspartnerna redan under år 1, men så har inte skett. Däremot uppger
intervjupersonerna att så ska ske under årskurs 2. Genom att spetseleverna inte har påbörjat
några högskole- eller universitetskurser än är det omöjligt att besvara frågor om huruvida eleverna
kan tillgodogöra sig undervisningen. Däremot har 15 av skolans elever på det naturvetenskapliga
programmet läst en kvällskurs, ”Världens eko”, på Stockholm Resilience Centre med bra resultat.
Personalen säger att skolan har blivit lovad 30 studieplatser för sina elever på kursen nästa år. Om
spetseleverna ska ha förtur till dessa platser eller om även de 34 eleverna på det globala
programmet ska ha möjlighet att konkurrera om platserna är ännu inte bestämt. Det är inte heller
bestämt om spetseleverna ska ha förtur till att läsa kurser på Södertörns högskola, utan
personalen säger att:
[Det] kan bli så att även de här 34 som då finns på programmet, som inte går spets, kan vara sugna
att gå den här utbildningen.

Däremot är spetseleverna garanterade handledning från högskolan när de ska skriva sitt
avslutande projektarbete i årskurs 3. På frågan om personalen tror att eleverna kommer att läsa
vidare efter gymnasiet så svarar de utan tvekan ”ja”, men de är inte säkra på att det kommer att
bli inom spetsområdet. För att underlätta för vidare studier säger lärarna att de försöker föra in
vetenskapligt språk samt vetenskapliga resonemang och krav i sin utbildning.
Härnösands gymnasium samarbetar med Mittuniversitet, institutionen för naturvetenskap och
teknik. Samarbetet fanns och var naturligt eftersom en av lektorerna har arbetat på högskolan
tidigare. Under årskurs 3 kommer spetseleverna att ha färre gymnasiekurser för att kunna läsa
universitetskurser, vilket kräver att de har tid att närvara på föreläsningar och laborationer. Då
Mittuniversitetet är förlagt till tre orter; Härnösand, Sundsvall och Östersund, kommer en del
föreläsningar att ske över videolänk. I ansökan till Skolverket framgår att eleverna ska ges
möjlighet att läsa universitetskurser i genetik, kemi och matematisk statistik. På gymnasiets
hemsida framgår att eleverna kommer att kunna läsa 15 hp samt att de får handledare från
universitetet när de ska skriva sina examensarbeten. Handledningen omfattar arbeten inom
biologi, kemi och matematik. 60 Personalen tror att eleverna skulle läst vidare efter gymnasiet även
om inte spetsutbildningen funnits.
Katedralskolan i Lund samarbetar med Lunds universitet. En professor från historiska
institutionen har gett en föreläsning på Katedralskolan som även elever från andra program var
välkomna till. På så sätt får skolan som helhet nytta av att spetsutbildningen finns. Historiska
institutionen erbjuder spetseleverna att delta i undervisningen på kortare kurser eller på
uppsatsseminarier. Vidare erbjuder universitetslärare handledning i samband med projektarbeten
och är öppna för att undervisa på spetsutbildningen. Exakt vilka kurser som eleverna kan läsa på
universitetet framgår inte av gymnasiets hemsida eller i ansökan till Skolverket. Samarbete finns
även med Folklivsarkivet som erbjuder att ta emot studiebesök, handledning vid projektarbeten,
föreläsningar och seminarier i etnologi samt kurser inom metodik. Även på Dialekt- och
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ortsnamnsarkivet är man intresserad av att anordna föreläsningar och erbjuda handledning vid
projektarbeten. 61
Luleå gymnasium har samarbete med matematikinstitutionen vid Luleå tekniska universitet.
Det finns till exempel sedan våren 2004 en samverkansgrupp mellan lärare och forskare på
institutionen och på gymnasiet. Gruppen anordnar främst olika former av gemensamma
utbildningsaktiviteter. Spetseleverna kommer att erbjudas möjlighet att läsa 30 hp på universitetet.
Bland de valbara kurserna finns kurser i algebra och geometri, diskret matematik,
differentialkalkyl, linjär algebra samt integralkalkyl. Personal på matematikinstitutionen kommer
också att hjälpa till att ansvara för planering, genomförande och uppföljning av gymnasiala
breddnings- och fördjupningskurser. 62 Skolpersonalen tror att alla elever kommer att skaffa sig en
universitetsutbildning och att flera kommer att fortsätta till forskarutbildning.
Polhemsskolan i Lund samarbetar med Lunds universitets naturvetenskapliga institutioner.
Eleverna får bland annat genom ett projekt utforska vad det innebär att vara naturvetenskaplig
forskare på universitetet. Spetseleverna har flera alternativ för att kunna läsa universitetskurser.
Det finns till exempel breddningskurser i matematik som motsvarar 15 hp. Dessutom erbjuder
universitetspersonal hjälp med föreläsare, studiebesök, handledare vid projektarbete, deltagande i
problembaserad matematikkurs, övningar vid institutionen för astronomi samt demonstrationer
av medicinsk utrustning. 63 Eleverna får stifta bekantskap med universitetet genom att de en gång
i månaden är på studiebesök på olika delar av fysikum. Till exempel ESS, biologi, medicin,
astronomi, filosofi, maxlabb (jättemikroskop), nanoteknik och vattenhallen. Skolan hade tidigare
kontakt med universitetet och den har blivit ännu bättre.
Vasaskolan samarbetar med flera humanistiska institutioner vid Uppsala universitet.
Samarbetsinstitutionerna är: historiska institutionen, teologiska institutionen, institutionen för
arkeologi och antik historia samt engelska institutionen. Dessa aktörer har främst valts ut med
bakgrund av att skolans lärare redan har kontakter på dessa platser. Historiska institutionen
erbjuder eleverna att ta del av fristående kurser, kurser på historikerprogrammet samt
distanskurser. Undervisningen kan ske både på universitet i Uppsala och på Vasaskolan.
Teologiska institutionen erbjuder eleverna att ta del av icke-namngivna grundläggande kurser.
Institutionen för arkeologi och antik historia erbjuder eleverna att ta del av de ordinarie
grundkurser som institutionen erbjuder. Lärare på institutionen kommer att bjuda in eleverna till
universitetet samt att delta i undervisningen på Europaskolan. 64 Tanken är att eleverna ska välja
att läsa kurser vid dessa tre institutioner i årskurs 3. Studierna vid engelska institutionen börjar
redan under våren i årskurs 2 i form av en 7.5-poängskurs. Personalen bedömer att eleverna
behöver kursen för utveckla sin engelska för att klara av universitetsstudier i de andra ämnena.
Undervisning i engelskkursen kommer att ske både på universitet och på Europaskolan. Även om
eleverna ännu inte har börjat läsa universitetskurser har de bekantat sig med miljön genom
studiebesök på några av de institutioner som de kan läsa vid senare. Av intervjun framgår att
personalen är övertygad om att spetseleverna kommer att fortsätta till högre studier. Vad eleverna
kommer att studera tror personalen kommer att variera, även om en del elever redan har bestämt
sig för att bli arkeologer. Oavsett vad eleverna kommer att välja att läsa ses det som en fördel att
de redan har provat på universitetsstudier:
Jag ser det här som en enorm vinst även om de väljer att bli ingenjörer, data… Det är enormt bra
att de provar på att fördjupa sig rejält inom ett humanistiskt ämne. Vi behöver fler jurister,
ingenjörer och diplomater som har en gedigen humanistisk utbildning!

En annan fördel med att ha provat på högre studier menar personalen är att akademiska studier
på så sätt blir avmystifierade och att fler elever kanske väljer att läsa vidare. Trots att
http://www.lund.se/Gymnasieskolor/Katedralskolan/ 2010-08-29 och Skolverket 2009-01-15f.
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spetsutbildningen kanske hjälper eleverna på traven inför vidare studier säger också en av lärarna
att spetseleverna nog redan innan hade planer på att studera vidare.
Som visas ovan bedrivs många olika former av samarbete mellan spetsgymnasierna och
högskolor och universitet. För att spetsutbildningarna ska kunna genomföras är gymnasierna
också beroende av andra samarbetspartners.
6.6 Samverkan med kommunen, Skolverket och politikers roll
Utöver samarbete med högre lärosäten är spetsgymnasierna beroende av gott samarbete med
kommunen och Skolverket samt behöver riktlinjer och stöd av politiker och
Utbildningsdepartementet. I nästa avsnitt redogörs för hur personalen tycker att denna
samverkan fungerar.
Kommunalt stöd till spetsutbildningen
Det är stor variation mellan de olika skolorna i de olika kommunerna om och hur mycket
ekonomiskt stöd skolan får från kommunen för att genomföra spetsutbildningen. Fem av
skolorna har fått ekonomiskt stöd från den egna kommunen. Globala gymnasiet har fått 100 000
kronor av Stockholms stad för att utveckla spetsprogrammet. De båda skolorna i Lund har fått
en garanti om skolpeng för 25 elever även om de inte fyller platserna och därutöver fick de
50 000 kronor vardera som uppstartspengar. Luleå gymnasieskola har fått extra anslag för att
anställa en lektor samt 800 000 kronor årligen för nätverksstöd och marknadsföring. Härnösands
gymnasium fick 150 000 kronor till uppstart och marknadsföring första året men få inget stöd per
automatik nästkommande år. Ehrensvärdska gymnasiet har fått 50 000 kronor från Blekinge
tekniska högskola för marknadsföring av programmet. Ett antal skolor får inga extra resurser från
kommunen, vilket intervjupersonerna kritiserar. I stället måste skolorna på egen hand betala för
extrautgifter i anslutning till spetsutbildningen.
I stället för ekonomiskt stöd menar intervjupersonerna att skolorna får moraliskt stöd. På en
skola påpekar rektorn att när informationen från Skolverket kom var det entusiastiska lärare som
drev på för att skolan skulle få en spetsutbildning. Kommunen, såväl politiker som tjänstemän,
var positiva och såg en möjlighet att finnas i framkant bland utbildningsanordnare, men de
utlovade inga extra resurser.
Det var många fina ord många ryggdunkningar, ’jättebra’, ’kör hårt’ men inga resurser, det ger man
inte. (Personal Skola C)

Intervjupersonerna menar att kommunalt stöd skulle kunna användas för att vidareutveckla
verksamheten och kanske för marknadsföring för att locka fler elever. De menar att bättre
ekonomi på så sätt skulle påverka kvaliteten på utbildningen. Ett av gymnasierna menar att
kommunen kanske kommer att bidra med mer pengar när spetsutbildningen har pågått ett tag
och bokför därför alla kostnader som underlag.
Som framgår ovan får en del kommuner kritik i intervjuerna, men hur ser intervjupersonerna på
relationen till Skolverket? Tycker de att de får tillräckligt med information om regler och beslut?
Relationen till Skolverket
När det gäller relationen till Skolverket så är omdömet i huvudsak positivt. Även om några
personer kommenterar att beslutet om att få delta i försöket med spetsverksamhet kom sent. Det
sena beslutet innebar att högstadieeleverna endast hade en vecka på sig för att få en bild av
spetsutbildningarna innan det första gymnasievalet skulle göras. I ett par intervjuer spekuleras om
det sena beslutet kan ha bidragit till så få sökte till utbildningarna. Även när det gäller Skolverkets
information och stöd om försöksverksamheten hörs i huvudsak positiva kommentarer. Den fråga
som diskuteras mest när det gäller information är hur spetsutbildningarna kommer att påverkas
av de nya reglerna om en utbildning ska ha nationell inriktning eller särskild variant. På några
skolor efterfrågas tydligare regler för hur de olika testen som får användas vid urval och
antagning ska poängsättas för att garantera eleverna rättssäkerhet.
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Regeringen och Utbildningsdepartementets intresse för spetsutbildningarna
På frågan om hur personalen upplever relationen till (nationella) politiker så handlar svaren både
om regeringens och Utbildningsdepartementets agerande. Om intervjupersonerna är nöjda med
Skolverket, så framförs mer kritik mot politikernas agerande. I flera intervjuer kritiseras att
regeringen inte har avsatt några extra resurser till försöksverksamheten. Så här säger två
intervjupersoner:
Min bild är att det inte har satsat någonting från någon part egentligen. Det är ideellt arbete även
när med de resurser som [högskolan eller universitet] tagit. [Samarbetspartnerna] har ju inte fått en
krona från Skolverket heller, så det är ju inte mycket till satsning som regeringen har gjort. [...
Handlar om] att få ett gäng redan engagerade lärare att arbeta ideellt […] (Personal på Skola D)
Det man [regeringen] har gjort är att ha startat tävling bland enskilda skolor och enskilda
kommuner om vem som kan satsa resurser, eller har mest resurser, och så delar man ut
[utbildningarna] och så gör man inget mer! [Skrattar] (Personal Skola A)

Föreningen för Sveriges Spetsutbildningar har på ett möte på Utbildningsdepartementet framfört
en önskan om extra pengar, men inte fått indikationer på extra bidrag även om de uppfattar det
som att departementet är positivt till försöket. I en intervju betonas särskilt att det finns vissa
kostnader i början av spetsutbildningarna. Här väcks förslaget att politikerna borde ha gett
möjlighet för skolorna att söka projektpengar för spetsverksamheten. Det är inte bara skolornas
kostnader som diskuteras utan även konsekvenser för eleverna diskuteras. Dessutom hörs oro
över att spetseleverna inte får några extra meritpoäng fast de går en svårare utbildning.
Eleverna är ju rationella varelser så de undrar ju varför de ska lägga ner så mycket energi på det här.
Det är kanske lättare att få högre poäng om de går en annan utbildning för att komma vidare till
högskolan. (Personal Skola E)

Ett förslag är att alla spetselever ska få 0.5 meritpoäng per automatik för att de går en
spetsutbildning. Båda dessa frågor har framförts till departementet via Föreningen för Sveriges
spetsutbildningar.
På frågan om det är tydligt vad det politiska syftet med spetsutbildningarna är så menar
personalen att de uppfattar det som ett resultat av diskussionen att utbildningsnivån i Sverige är
för låg och att eleverna är för dåligt förberedda för högskolestudier. Ytterligare en förklaring som
hörs från ett par intervjupersoner är att försöket är ett resultat av utbildningsminister Jan
Björklunds önskan efter mer ordning och reda i skolan. En annan kommentar som hörs är att det
finns pedagogiska fördelar med spetsutbildningar men att 20 skolor är för få för att kunna
utvärdera försöket, speciellt med tanke på att inga extra resurser har tillförts.
6.7 Analys och slutsatser av intervjusvaren
Eleverna på spetsutbildningarna är studiemotiverade ungdomar med höga snittbetyg, majoriteten
av eleverna är födda i Sverige och har högutbildade föräldrar som också är svenskfödda.
Undantag finns men de är ganska få. Skolorna som ger utbildningarna kan beskrivas som
teoretiska gymnasier där några har ett uttalat mål att få sina elever att gå vidare till högre studier.
Bland personalen på dessa skolor finns med ett undantag disputerade lärare som har goda
kontakter med universitet och högskolor. Skolorna har organiserat sina utbildningar på liknande
sätt, en person är ansvarig och kontaktperson medan lärarna i spetsämnena medverkar i en grupp
som utvecklar utbildningen. Gemensamt för skolorna är också att personalen menar att deras
utbildningar redan innan försöket med spetsutbildningarna påbörjades höll högre kvalitet än
genomsnittet. När det gäller tillvägagångssättet för att informera om spetsutbildningarna har
skolorna använt sig av lite olika metoder. Informationsstrategierna kan påverka vilka elever som
söker utbildningarna.
På en majoritet av skolorna tillämpas fler urvalsmetoder än betyg. Erfarenheterna av
antagningsprov är varierande, personal på någon skola tycker att det är svårt att väga detta mot
betyg. Personalen på de skolor som har lång erfarenhet av antagning baserat på prov, tycker att
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proven fungerar bra. När det gäller intervju som urvalsmetod visar det sig att intervjuerna är
utformade på olika sätt. I flera fall har intervjuerna snarare använts som en möjlighet att samtala
med den sökande än som en urvalsmetod. På Globala gymnasiet utgör dock intervjun 20 procent
av antagningspoängen. När det gäller ansökningsbreven så fungerar även de mest som underlag
för att skolan ska få en bild av eleverna snarare än som en urvalsmekanism. På frågan om
urvalsförfarandet har fungerat som planerat är svaret tvetydigt eftersom söktrycket till
utbildningarna har varit relativt lågt. Detta innebär att flera av skolorna antog alla sökande elever
och att endast behörighet var avgörande vid antagningen. När det gäller om urvalsförfarandet
hjälpte till att få de rätta eleverna menar alla skolor att de har fått väldigt duktiga och engagerade
elever.
För eleverna betyder spetsutbildningen inte bara en möjlighet att fördjupa sig inom ett
intresseområde, utan även en möjlighet att studera och umgås med andra studiemotiverade
elever. Spetsutbildningarna innebär även en utvecklingsmöjlighet för personalen. I intervjuerna
betonar flera personer att spetsutbildningarna är en intressant utmaning för dem själva, en
möjlighet för personalen att utveckla undervisningen. Starten av spetsutbildningarna påverkar
även den övriga skolan. Relationen mellan spetsutbildningarna och den övriga verksamheten på
skolan varierar, alltifrån Globala gymnasiet som totalintegrerat spetsutbildningen med en annan
klass till skolor där spetseleverna, under det första året, läser alla ämnen med den egna klassen.
Just balansen mellan att betona det unika med spetsutbildningen och att samtidigt integrera den
med övrig verksamhet upplevs inte alltid som enkel.
I intervjuerna hör positiva omdömen om urvalsprocessens olika metoder. Tanken med de
olika metoderna är att skolorna ska hitta lämpliga spetselever. En majoritet av spetseleverna har
fortsatt på utbildningen även om en handfull antingen lämnade utbildningen i början eller
planerar att lämna utbildningen inför årskurs 2. Orsakerna till avhoppen är flera och här krävs
vidare studier för att hitta förklaringar. En viktig faktor för att eleverna ska trivas och kunna
prestera i skolan är hur mycket stöd de får från skolpersonalen, detta kan inte minst påverka de
inflyttade eleverna. Här varierar skolornas stöd stort, alltifrån skolor som har speciella elevhem
eller ordnar boende (Europaskolan, Härnösands gymnasium och Luleå gymnasieby) till Globala
gymnasiet som inte erbjuder sådan service. Boendesituationen kan antas påverka
skolprestationerna då det kan vara påfrestande att flytta hemifrån eller att pendla. På frågor om
hur olika elevkategorier presterar, tycker personalen att det är svårt att dra några slutsatser baserat
på så små elevkullar. Skillnader förklaras snarare med elevernas olika personligheter. Även
föräldrarnas engagemang kan påverka elevernas prestationer och välmående. Här finns ingen
tydlig skillnad i hur föräldrar på orten eller föräldrar till elever som har flyttat agerar.
Tanken med urvalsmetoderna är att få ”rätt” elever till utbildningarna. Men vad innebär det
att en utbildning har ”spets”? Det råder stor samstämmighet bland intervjupersonerna om att
”spets” i första hand inte är det samma som ”elit”. Intervjupersonerna föredrar i stället att
fokusera på elevernas och lärarnas engagemang samt på utbildningens tempo och möjligheten till
högre studier parallellt med gymnasiestudierna. På en majoritet av skolorna framhålls att
undervisningen inte har påverkats nämnvärt av spetsutbildningen utan att personalen ständigt
arbetar med att utveckla all utbildning. En motivering till att utbildningen inte har lett till
nämnvärt nya pedagogiska metoder är att flera personer säger att deras utbildning redan håller
spets. Den största skillnaden verkar i stället vara att spetseleverna ställer fler och delvis
annorlunda krav på lärarna genom sitt stora engagemang. Elevernas krav och erfarenheter från
det första året kan väcka tankar på förändringar av spetsutbildningarna. När det gäller eventuell
förbättring av spetsutbildningarna inför kommande år så säger ett par skolor att de ska sänka
tempot i andra ämnen än spetsämnena. På alla skolor betonas att kontinuerlig utveckling av
utbildningen är viktigt. Ett sätt att mäta ”spets” på kan vara hur många disputerade lärare en
skola har. På frågan om lärarnas formella utbildning eller engagemang är viktigast så betonas att
båda är viktiga. Här märks en tydlig skillnad mellan Globala gymnasiet och de övriga gymnasierna
då den förra saknar disputerade lärare, vilket kan vara förklaringen till att personalen där tycker
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att engagemang uppväger smala ämneskunskaper. På frågan vilka effekter spetsutbildningen har
haft på skolan så menar de flesta intervjupersonerna att det mest handlar om positiva effekter då
de menar att beslutet att de får delta i försöksverksamheten visar att skolans undervisning håller
hög nivå.
Ett viktigt krav i samband med ansökan om att få delta i försöksverksamheten är att skolan
har kontakter med högskola och universitet. Spetsgymnasiernas relation till högskolor och
universitet kan beskrivas som en fortsättning eller vidareutveckling på tidigare arbete, då alla
gymnasier redan innan har haft sådant samarbete i någon form. Samarbetspartnerna är utvalda
utifrån geografiskt avstånd och personkontakter. Ingen av skolorna har låtit sina elever börja läsa
högskole- eller universitetskurser under första läsåret även om eleverna på Danderyds gymnasium
har en lärare som är universitetslärare. Eleverna på Vasaskolan ska börja läsa på Uppsala
universitet under andra gymnasieåret medan övriga spetselever ska påbörja sina högskole- och
universitetskurser under tredje året. I vissa fall har skolorna specificerat vilka kurser eleverna kan
välja, medan det är mer oklart vilka kurser som kan väljas i andra fall. Det faktum att eleverna inte
har påbörjat några högre kurser än gör att det inte går att besvara frågan om de kan tillgodogöra
sig undervisningen eller inte. Ett par av samarbetspartnerna erbjuder även studiebesök eller andra
aktiviteter för spetseleverna utöver rena studiekurser. En majoritet av intervjupersonerna tror att
deras elever kommer att studera vidare efter gymnasiet även om de är osäkra på om det kommer
att bli inom spetsämnet eller inte. Gemensamt för personalen är att de tror att deras spetselever
kommer att komma väl förberedda till högre studier.
För att kunna bedriva en spetsutbildning krävs stöd från olika externa parter. Skolpersonalen
är enig om att den egna kommunen liksom regeringen inte har satsat tillräckligt med ekonomiska
resurser på försöket med spetsutbildningar, något som det uttrycks kritik över. Några
intervjupersoner menar också att det är tveksamt om eleverna belönas tillräckligt för den extra
ansträngning som en spetsutbildning innebär. När det gäller relationen till Skolverket är
omdömena mer positiva, även om det hörs röster som uttrycker osäkerhet inför vad den nya
gymnasiereformen kommer att innebära för spetsutbildningarna.
Ovan har skolpersonalens syn på spetsutbildningarna beskrivits, men hur ser eleverna på
spetsutbildningarna? Hur väl överensstämmer deras bild med personalens?
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7. Redovisning av intervjuer med elever
I detta kapitel ges en redovisning av intervjuerna med elever som har studerat på något av de
spetsutbildningsprogram som startades läsåret 2009/2010. Redovisningen följer huvudområdena
i de seminstrukturerade intervjuerna. 65 Vissa intervjusvar kompletteras med svar från de enkäter
som Skolverket mejlade till spetseleverna och deras vårdnadshavare. 66
De första frågorna som ställdes handlade om elevens bakgrund med avseende på var och vad
de läst på högstadiet, om de eventuellt flyttat till orten där spetutbildningen ges eller om de
pendlar och i så fall hur långt. Vidare undersöks hur de kom i kontakt med spetsutbildningen,
vilka överväganden de gjorde innan de sökte, om de uppmuntrades eller rent av avråddes från att
söka spetsutbildningen, till exempel av familjen eller skolpersonalen på sin gamla skola. Nästa
kategori frågor handlar om hur de upplevde antagningen till spetsutbildningen, hur de ser på
utbildningen, den studiesociala situationen samt utbildningens kvalitet. Slutligen frågades också
om hur de upplevt kontakten med universitet eller högskola, vilken betydelse det har att den
kontakten börjar tidigt och hur de tror det påverkar framtida val till högre utbildning.
7.1 Bakgrundsfrågor
I detta avsnitt redogörs för olika bakgrundsfrågor. Totalt har 26 elevintervjuer genomförts,
hälften av intervjupersonerna är pojkar och andra halvan är flickor.
Elevernas skolbakgrund och boendesituation
Sju av de intervjuade eleverna har flyttat till orten där spetsutbildningen ges, nio elever pendlar
för att läsa på spetsutbildningen och de övriga tio ungdomarna bor sedan tidigare på
spetsutbildningsorten. Av föräldraenkäten framgår att tretton barn har flyttat till annan ort på
grund av spetsutbildningen. Tjugofyra elever uppger i enkäten att de har flyttat för att gå en
spetsutbildning. Hälften av dessa elever har flyttat mellan 11 och 50 mil. Två intervjupersoner har
invandrat till Sverige efter, eller i slutet på högstadiet, vilket gör att de inte har gått grundskolan i
Sverige. Ytterligare en elev har läst högstadiet utomlands på grund av den ena förälderns jobb. I
enkäterna har det ställts frågor om vilket land såväl eleven som föräldrarna är födda. Av
elevenkäten framgår att 94 procent av eleverna är födda i Sverige, 3 procent är födda i Asien och
resten av eleverna är födda i andra delar av världen. Detta stämmer väl överens med svaren i
föräldraenkäten där det framgår att 95 procent av barnen är svenskfödda. Resten av barnen
uppges vara födda i ett annat europeiskt land eller i Afrika. Av de elever som gått grundskolan i
Sverige har fem gått i fristående skolor och en elev har gått både i friskola och i kommunal skola
på lägre stadier. Bara tio intervjupersoner har gått högstadiet på orten där spetsutbildningen finns,
övriga har flyttat eller är inpendlare. Av de som pendlar skulle fyra intervjupersoner ändå behövt
pendla för att läsa på gymnasiet, men de kunde ha valt ett kortare pendlingsavstånd. Så här säger
två elever om sitt gymnasieval:
På orten finns ingen gymnasieskola utan […] pendling är ett nödvändigt ont om man bor så och ett
tillfälle till avkoppling. (Elev 18)
Jag bor centralt i [grannkommunen] och kan cykla till alla gymnasier på 5-10 minuter. Men det är
värt att pendla för att få gå här. (Elev 26)

Avståndet för pendlingen varierar mellan 30 minuter och två timmar enkel resa. En majoritet av
pendlarna tycker att det fungerar bra att pendla, medan en elev tröttnade på resorna och flyttade
till skolorten i stället. Det finns ett antal exempel på interkommunala samarbeten kring
gymnasieutbildningarna där det är vanligt att elever pendlar till en viss skola eller ett visst
program. Luleå har till exempel interkommunalt samarbete med fyra grannkommuner och i
Intervjumallen återfinns i bilaga 4. Vissa områden är det för tidigt att uttala sig om efter ett år, detta gäller framför
allt elevernas prestationer och samverkan med universitet och högskola.
66 Enkätsvaren återfinns i sin helhet i bilaga 1 och 2.
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Skåne finns ”Fritt val Skåne” som innebär att eleverna kan söka till vilka skolor de vill inom
region Skåne (se kapitel 5).
Hur fick eleverna information om spetsutbildningen?
Skolorna hade väldigt kort tid på sig för att marknadsföra de nya utbildningarna inför den första
antagningen. 67 På de flesta orterna uppmärksammades spetsutbildningarna medialt både genom
inslag i lokal-TV och i tidningsartiklar. Några skolor annonserade, vissa ägnade sig åt uppsökande
verksamhet i regionen, andra lade ut information på hemsidan och någon skola skickade ut
information till högstadieelever i regionen med höga betyg eller elever som sökt exempelvis
naturvetenskapligt program. Av eleverna svarar flera att de fick veta att utbildningen fanns genom
någon på sin gamla skola vid samtal med studievägledaren, av ämneslärare eller av representanter
för spetsutbildningen som kom till klassen och berättade att utbildningen skulle startas. Någon
elev läste en artikel i tidningen, ett par kom på öppet hus och en deltog i en mattetävling och fick
information den vägen. Så här säger en elev:
[En lärare från spetsutbildningen] kom och besökte skolan under en mattelektion och berättade att
de ska öppna ett mattegymnasium. (Elev 7)

Några elever surfade in på det aktuella gymnasiets hemsida och upptäckte att det erbjöds en
spetsutbildning. Ett citat får illustrera:
Jag visste inte att den fanns men klickade in på skolans hemsida av en slump. Det var bara en länk
som jag klickade in på och så hittade jag det där och så stod om programmet, så tänkte jag varför
inte, jag är väldigt spontan av mig så jag tänkte ’shit’ då är det här min grej. (Elev 4)

Ett par andra elever var mer målmedvetna och säger att de redan tidigare kände till att
spetsutbildningar var på gång, alternativt kände till att Danderyds gymnasium redan hade en
matematikutbildning, och därför direkt sökte när möjligheten kom. För dessa elever var det
självklart att gå en spetsutbildning. Ett par elever hade redan bestämt att de ville läsa just på det
aktuella gymnasiet och att valet att läsa en spetsutbildning kom senare.
Från början så visste jag bara att jag ville läsa på x-skolan. Det hade jag bestämt mig för redan. […]
Sen upptäckte jag det här [spetsutbildningen] och då kändes det bra. (Elev 9)

Det räcker inte med information om möjligheten att gå en spetsutbildning, utan eleverna har
också många funderingar över varför de valde en sådan utbildning.
Elevernas argument för att börja på spetsutbildningen
Här nämner eleverna att de gillar utmaningar och högt tempo, i grundskolan har de inte alltid
varit sysselsatta utan uppmanats att ta det lugnt och vänta på gruppen. Så här säger två
intervjupersoner:
Har alltid gillat [spetsämnet]. Skolan i 6-8:an gav mig ingen utmaning. […] När jag hörde talas om
spetsutbildningen så tyckte jag att det verkade vara en bra utmaning. Det är det också. (Elev 13)
Jag tyckte att jag gjorde bra ifrån mig i [spetsämnet]. Jag ville ha mer utmaning. Jag hade talangen
nog, möjligheten att fördjupa mig. (Elev 16)

Ovanstående elever såg det här som en bra möjlighet, särskilt om de vill läsa vidare på högre nivå.
I enkäterna nämns motiveringar som höga betyg i grundskolan och stort intresse för
spetsområdet som de främsta orsakerna, vilket också framgår av intervjuerna. På frågan hur
intresset uppstod svarade flera intervjupersoner att de inte kan erinra sig att det har uppstått utan
att det alltid har funnits. Några nämner sina högstadielärare som de som har motiverat de att söka
spetsutbildningen. Av enkäterna framgår att det främst är lärare inom spetsområdet som har
påverkat studievalet. Stödet från lärare på högstadiet återkommer under samtalen med eleverna
Skolorna fick beskedet att de valts ut att delta i försöksverksamheten med spetsutbildningarna den 15:e januari
2009, någon vecka innan eleverna skulle genomföra sitt första gymnasieval.
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som något som vägts in i beslutet, att lärarna i spetsämnet trott på och puffat på sina elever så de
att vågar söka. Så här säger två intervjupersoner:
Jag ville gå på natur och då berättade min lärare att det ska öppna spetsutbildning i mattematik och
jag tänkte, å va bra. Och de rekommenderade mig att söka. (Elev 23)
Jag ville inte från början men så börja jag kolla lite och min mattelärare på högstadiet sa att jag nog
skulle klara av det, så då sökte jag. (Elev 5)

Ett par elever säger att de började på spetsutbildningen antingen för att de ville gå just på det
aktuella gymnasiet eller för att de såg en chans att få flytta till en annan ort, samtidigt som de
också säger att det var intresserade av spetsämnet/-ämnena. För dessa elever var det alltså inte
själva spetsinslaget som var viktigast. Någon elev säger att det lät lockande att få läsa på
universitet redan under gymnasiet.
En majoritet av eleverna hade flera argument för att börja på en spetsutbildning, men en del
elever var också initialt tveksamma. Kommentarer som hörs är att några elever var oroliga för om
utbildningen skulle vara så ansträngande att de inte skulle ha tid med något annat än att plugga
och att de var tveksamma till att spetsutbildningarna erbjuder relativt litet utrymme för fria
kursval. Endast en av eleverna funderade över och var tveksam på grund av att spetsutbildningen
är ny och en försöksverksamhet, medan flera elever sade att de tyckte att det är intressant att delta
i något nytt.
Omgivningens inställning till spetsutbildningarna
Alla elever påpekar att det var deras eget val, att det var de själva som ville läsa på
spetsutbildningen. Flera elever poängterade att deras föräldrar alltid stöttar dem i deras val och att
föräldrarna tycker det är viktigt att satsa på det man verkligen vill göra.
Mina föräldrar stöttade mig från början jag får göra som jag vill, de stöttar mig vad jag än väljer.
(Elev 15)

Ett par föräldrar blev imponerade av att barnet ville söka en spetsutbildning:
Föräldrarna tyckte att det var spännande. Jag nämnde ”spetutbildning”, då tänkte de: ”elitklass”.
(Elev 16)

Vi har inte i något fall stött på elever som har känt sig pressade eller tvingade av sina föräldrar.
Däremot har vissa föräldrar varit negativa till att de ska läsa på annan ort och som en person
uttryckte det ”min pappa ville ha mig kvar hemma, men var inte negativ till utbildningen” (Elev 7). Som
nämndes tidigare var lärarnas stöd ibland viktigt för att våga söka. Eleverna uppfattar lärarnas
bedömning som neutral, någonting man kan lita på. Ett par elever säger att deras lärare antingen
uppmuntrade dem att söka spetsutbildningen, eller åtminstone blev glada och stolta över att en av
deras elever sökte:
Och alla lärare blev ju jätteglada för det är ju trots allt en skola i förorten så man kan ju inte
förvänta sig för mycket av de ungarna om man säger så. Inte i vår klass i alla fall. Jag tror att lärarna
blev glada att det var någon i deras klass. (Elev 4)

Det är inte omgivningen som är krävande utan möjligen har eleverna höga krav på sig själva De
vill mycket med sina liv och de har bestämt sig tidigt.
De flesta av eleverna beskriver att föräldrarna blir glada över att deras barn vill satsa på
skolan. Vad kompisarna tycker är inte viktigt för de som känt sig övertygade i sina val. Flera har
svarat att, ’jag bryr mig inte, om någon tycker det nördigt att satsa på skolan’. Eleverna räknar
också med att få nya kompisar på den nya utbildningen/utbildningsorten. Det finns också de som
menar att kompisarna varit positiva och ibland lite avundsjuka på den som valt en spetsutbildning. Just gemenskapen till de nya klasskompisarna nämns också som en bidragande
trivselfaktor i intervjuerna. De ungdomar som inte har flyttat långt åker oftast hem på helgerna
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och träffar sina gamla kompisar men samtidigt påpekar de att de har nya kompisar på
gymnasieskolan.
Ingen elev har blivit avrådd eller bromsad av sin studie- och yrkesvägledare. Eleverna menar i
stället att studie- och yrkesvägledarna varken är positiva eller negativa utan informerar om att
utbildningen finns. Ett par elever säger att deras studie- och yrkesvägledare inte hade så mycket
information om spetsutbildningen och därmed inte vare sig stöttade eller hindrade ansökan.
Ett eget beslut att göra det här valet med tips från Syon. Föräldrarna de stöttar det jag vill göra.
Enorm beslutsångest och då tipsade min syokonsulent. Och det passade bra. Lockande med ett
högt tempo en utmaning. (Elev 17)

Av enkäterna framgår också att studie- och yrkesvägledarna i flera fall aktivt uppmuntrat eleverna
att söka en spetsutbildning.
Familjebakgrund
Föräldrarnas yrken varierar kraftigt, men den övervägande delen av eleverna har åtminstone en
förälder med högskole- eller universitetsutbildning. I föräldraenkäten uppger 65 procent, av de
svarande, att de har en högskole- eller universitetsutbildning. Det framgår också att 41 procent av
de föräldrar som besvarat enkäten att de har minst fem års universitetsutbildning. Det
förekommer även att föräldrarna har okvalificerade arbeten, är arbetslösa eller vuxenstuderar.
Flera är egenföretagare inom till exempel byggbranschen. De flesta av de intervjuade har syskon,
men det varierar om syskonen är äldre eller yngre. På så sätt är det svårt att dra några slutsatser
om syskonen har påverkat spetselevernas studieval. Något enstaka ensambarn förekommer också.
7.2 Urval och antagning
Urvals- och antagningsprocessen varierar mellan olika program. En närmare beskrivning av
skolornas tillvägagångssätt ges i kapitel 6. Gemensamt för alla skolorna är att betyg utgör den
viktigaste urvalsmekanismen och eleverna kommenterar inte detta något närmare. I stället
berättar de om sina upplevelser av andra urvals- och antagningskriterier som antagningsprov,
intervju och personliga brev. Nedan ges en beskrivning av elevernas upplevelser.
Syn på antagningsprov, antagningsintervju och ansökningsbrev
I den mån antagningsprov användes upplevde de flesta elever det som positivt och lite spännande
att få visa vad man kan. Ingen elev säger sig ha förberett sig på något speciellt sätt, utan eleverna
verkar ha en avspänd inställning till urvalsmetoderna. Testen beskrivs som enkla:
Inget jag tänkte på, provet var rätt lätt. (Elev 15)
Först hade man ett prov som testade grundkunskaper, det var hur lätt som helst. Sen hade man ett
[mer avancerat prov], det var lite svårare, men [provet var] hur kul som helst! (Elev 2)

Ett par elever tyckte att provet ändå var lite skrämmande, men att det öppnade för antagning på
mer än betyg. Ett citat får illustrera:
Läskigt, nervöst även om jag viste att jag skulle komma in. Jag hade bra betyg men ändå. Det var ett
svårt prov från [spetsämnet]. Antagningsprov är bra för de som inte har bra betyg i alla ämnen, de
får också en chans. (Elev 18)

Även om provet kunde upplevas som lite skrämmande och ibland lite svårt så kan det i efterhand
upplevas som något positivt, som en förberedelse på vad utbildningen handlar om:
Testet var typ en provsmak på vad vi ska göra. En bra inblick. (Elev 4)
Ja, jag fick inte så bra betyg på [det ena] provet, men nu skulle jag lätt kunna lösa alla de
uppgifterna! (Elev 13)
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Även intervjuerna upplevdes i huvudsak som något positivt. Ett par elever menar att intervjun
var en bra chans att få svar på frågor i anslutning till utbildningen. Så här beskriver ett par
personer intervjuprocessen:
Intervjun ganska intressant, de vill veta vilken typ av människa man är om man har tid och ork.
Och i mitt fall hur jag skulle lösa pendlingen. (Elev 7)
[En lärare i spetsämnet och rektorn] intervjuade, de lyssnade på våra förväntningar. Intervjun var
bra. (Elev 25)

Några elever kommenterar också det brev de fick skriva i samband med ansökningen. Så här
säger en elev:
Det var bara att slänga ihop någonting i princip varför man gillar [spetsämnet] och så. (Elev 5)

Någon elev har åsikter om att det gymnasiet där han/hon bara använde sig av betyg som
urvalsmekanism. Eleven menar att betyg kanske inte är den bästa urvalsmekanismen:
Skolan valde att på grund av tidsbrist ta in dem elever med de bästa betygen utan att intervjua eller
göra andra test. Jag tror det är bra med intervjuer. Några började men hoppade av nästan direkt
men om de hade blivit intervjuade hade de kanske kommit på att de inte var tillräckligt motiverade.
(Elev 21)

En av eleverna skickade in rekommendationsbrev från sitt utländska högstadium då eleven
saknade svenska betyg att söka på.
Ingen av eleverna verkar ha fått någon större hjälp av någon annan person för att förbereda
sig inför antagningsprov, intervju eller med att skriva det personliga brevet även om en elev säger
att hennes svensklärare läste hennes ansökningsbrev.
7.3 Syn på spetsutbildningen
De allra flesta elever som blivit intervjuade trivs med såväl utbildningen som skolan. Någon
enstaka elev har sagt att utbildningen är bra men att skolan är mindre bra. Vi är medvetna om att
det kan finnas en risk med att vi låtit skolledningen utse elever till intervjuerna. Skolpersonalen
har ju möjlighet att välja de mest positiva eleverna men vi tror inte det är något problem eftersom
ingen elev nämnt något om att någon kamrat inte trivs eller om dålig stämning eller
sammanhållning. Spetseleverna är i huvudsak mycket nöjda med sin utbildning, sina lärare och sin
skola.
Spetsutbildning kontra högstadieutbildning
Vad betyder det för eleverna att få koncentrera sig på sitt intresseområde? Vad är skillnaden mot
att läsa en ”vanlig” högstadieutbildning? De elever som går på spetsutbildningarna tycker det är
jätteroligt att studera och de är medvetna om att de får vissa fördelar, inte minst inför kommande
utbildningar och yrkesliv:
Jag vill komma långt i livet och den här utbildningen är en snabb väg dit. (Elev 4)

Någon uttalade att det kanske inte är så att alla är så jätteintresserade av ämnet utan vill ha höga
betyg.
Alltså jag känner inte att alla i klassen är intresserade av samma sak. Jag tror att de flesta i klassen är
mer intresserade av betyg än av ämnet. Resultatet blir att de är tysta och gör vad de ska. (Elev 24)

En viktig del av spetsutbildningarna utgörs av fördjupning i ett eller några ämnen. Just
möjligheten att fokusera på det egna intresseområdet (spetsämnet/-ämnena) upplevs av flera
elever som positivt, ibland så positivt att eleven även gör framsteg i andra ämnen:
Jag har aldrig tyckt att skolan är så himla rolig, utan alltid tyckt att det är jobbigt att gå till skolan.
Men nu när jag får läsa mycket [av spetsämnet] blir det mycket roligare jag älskar verkligen det
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ämnet. Och då blir det mycket lättare att gå igenom skolan. Motivationen spiller över på andra
ämnen det blir lättare och roligare. (Elev 3)

Inte bara spetsområdet känns roligt, utan även andra ämnen. Framför allt tycker eleverna att det
är skönt att få tycka att skolan är rolig och ingen bromsar, utan eleverna får nya och spännande
utmaningar och mer ansvar, även om det ibland är lite mycket arbetsuppgifter. Ett exempel på en
utmaning är möjligheten att läsa vissa kurser snabbare än andra gymnasister, något som känns
lockande.
Mycket mer motiverande, högre tempo man har möjlighet att visa vad man går för hela vägen. Det
högre tempot passar mig bättre, rätt ofta i högstadiet var det för lite jag blev färdig med allting och
hade inget att göra så det hände att jag startade egna projekt i skolan. Arbetstempot var för lågt för
mig innan så jag var tvungen att komma på egna skolarbeten för att ha något att göra. (Elev 26)
Det är väl studietakten. Jämfört med högstadiet positivt. På [högstadiet] vad det lätt och ganska
grått det hände ingenting. Det kändes robotaktigt inte engagerande. Det är roligare nu. (Elev 18)
Från högstadiet är det en enorm skillnad framför allt så är ju alla intresserade och vill plugga, på
högstadiet var 90 procent ointresserade och struntade i allting. […] det som hände vad att man blev
omotiverad när det var för lätt. Och nu måste man anstränga sig för att det ska gå. (Elev 11)

Någon elev har motsatt uppfattning och menar att spetsutbildningen snarast är enklare än
högstadiet:
Det är slappare här! (Elev 2)

En annan elev menar att det inte går att jämföra högstadiet och gymnasiet:
Det är helt ris och ros, högstadium och gymnasium. På högstadiet kämpar ju alla lärare för att alla
[elever] ska bli godkända. Här på spetsutbildningen är det mer att de stöttar en för att man ska göra
ordentliga framsteg. Det är helt dag och natt. (Elev 22)

Utöver att eleverna får läsa lite snabbare än andra elever är det främst möjligheten att i senare
årskurser få läsa på högskolan eller universitetet som lockar.
Det är jätteintressant, i första hand jättebra att ha de 30 högskolepoängen som jag ska studera.
(Elev 23)

Förutom ovanstående skillnader menar ett par elever att det nog inte är så stor skillnad mellan
spetsutbildningen och en annan utbildning på samma gymnasium. Förklaringen till detta är att de
menar att spetsgymnasiet har mycket högre nivå på all sin utbildning än genomsnittsgymnasiet. Så
här säger en elev:
Det betyder att jag är rätt säker på att jag får en bra utbildning. Trygghet. (Elev 8)

Utöver skolans rykte kan det finnas flera skäl till att välja ett visst gymnasium, varav några
presenteras nedan.
Val av gymnasium
Flera av eleverna var bekanta med spetsgymnasiet innan de sökte en utbildning där då många
känner någon som går, eller har gått, där. Bilden av det egna gymnasiet är överlag mycket positiv
redan innan eleverna har börjat där. Framför allt ges kommentarer som att skolan har ”hög
kvalitet på utbildningen” och ”bra stämning”, kommentarer som också styrde gymnasievalet.
Noterbart är att några elever säger att det är själva gymnasiet som gjort att de har sökt sig till just
den skolan, inte spetsutbildningen. Dessa elever var redan bekanta med skolan. Endast ett fåtal av
eleverna, i huvudsak inflyttade elever, hade mycket liten kännedom om spetsgymnasiet på
förhand.
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7.4 Studiesociala frågor
Hur spetsutbildningarna är organiserade påverkar elevernas studiesociala miljö. Nedan redogörs
för elevernas syn på lärarna, klasskamraterna, skolan och att flytta hemifrån.
Syn på lärare, klasskamrater och skolan
När det gäller synen på lärarna inom spetsämnena så är eleverna både i enkäten och intervjuerna
överlag mycket positiva. Lärarna beskrivs som oerhört kunniga och kompetenta men framför allt
aktiva och engagerade. En möjlig förklaring till detta, som framkommer i personalintervjuerna, är
att spetslärarna tycker att det är extra roligt att undervisa spetselever. På så sätt skapas en positiv
stämning som upplevs som stimulerande av både elever och lärare. Alla elever är okritiska mot
spetslärarna, men menar att undervisningen varierar utifrån lärarens personlighet:
En av dem [lärarna] är ganska sträng och ger många uppgifter. En är ganska tråkig att lyssna på,
men ger viktig information som man behöver. En är jätterolig och ger nya saker som man inte
kände till förut. (Elev 13)

Elevernas omdömen om sina studiekamrater är i princip lika positiva som kommentarerna om
lärarna. Relationen inom klasserna beskrivs i huvudsak som mycket bra. Flera elever betonar att
det finns en stor gemenskap bland spetseleverna.
Bättre sammanhållning i den här gruppen än vad jag kan avläsa hos mina kompisar som går vanlig
[…]klass. (Elev 17)
Stämningen i klassen är jättebra det roligt att gå i den klassen. Mycket bättre än i min förra klass.
(Elev 15)
Hittills har mest vi jobbat nästan som ett lag, ju fler som får MVG dess bättre, vi hjälps åt. (Elev 19)

Det behöver dock inte bara vara positivt att gå i en spetsklass, utan klassen kan också kännas liten
ibland. Så här tycker en elev:
Det är en liten klass, alla känner alla, kan ha både för- och nackdelar. Man kan bli trött på varandra.
Om du hade frågat de andra så hade de svarat att det känns skitbra för de har jättebra
sammanhållning, men jag håller mig lite utanför. Det beror inte på gruppen utan på mig själv. Jag
har lite emot vissa personer, ungefär som i högstadiet. (Elev 7)

Den starka gemenskapen har med tiden också lett till att eleverna hjälper varandra även om det i
början på höstterminen kunde upplevas som lite stressigt och att viss (betygs)konkurrens uppstod
initialt.
Det är svårare att glänsa i den här klassen och alla vill visa vad de kan. På ett sätt stressande, […]
alla räcker upp handen och vill vara först. I min förra skola kunde jag luta mig tillbaka. Först blev
jag lite chockad och tänkte måste jag vara så bra. Bra samarbetsklimat konkurrensen lyfter hela
klassen. (Elev 3)

Under utbildningens gång har dock betygshetsen lagt sig. Så här säger två elever:
Det har vi sagt att i […]klassen att vi inte gör. Vi har pratat om det och vi tycker inte att vi ska göra
det och vi gillar inte att jämföra varandras betyg för att slippa konkurrensen. (Elev 6)
Har inte snackat så mycket om våra betyg. Har jämfört hur det gick på vissa prov, om det gick bra
eller så där. (Elev 20)

Huvudförklaringen till gemenskapen antas vara att alla elever är intresserade av spetsämnet/ämnena.
Jag tycker det är verkligen underbart för att alla har ju i princip intresset för det ämnet och det är
väldigt lätt och prata med andra och ifall man behöver hjälp efter skolan kan man i princip fråga
vem som helst i klassen, och sammanhållningen är också jättebra. Så att det hjälper otroligt mycket
när man går i spetsutbildningen jämfört för innan i högstadiet det var väldigt spridda intressen.
(Elev 26 )
48

Klassen är väldigt annorlunda väldigt olika personligheter, olika stilar men alla har något gemensamt
för alla tycker att [spetsämnet] är så himla kul. En rolig klass med bra sammanhållning. (Elev 21)

Någon elev tycker visserligen att det är bra stämning i klassen, men att gemenskapen nog
försvinner efter utbildningens slut:
Klasskompisarna på [hemorten] är ju fortfarande sådana jag känner och umgås med, men jag tror
att klasskompisarna på [spetsgymnasiet] tror jag att jag kommer att tappa kontakten med ganska
fort efter gymnasiet. (Elev 14)

På en av skolorna finns också en speciell förening kopplad till spetsutbildningen och eleverna
uppfattar föreningen som ett positivt inslag i skolmiljön.
Det är inte bara gemenskapen med klasskompisarna som ses som betydelsefull, utan även
kompisarnas kunskap framhålls i några intervjuer. Dessa elever menar att deras klasskompisar
kan bidra till utbildningen på liknande sätt som lärarna genom sitt engagemang och sin kunskap.
Så här säger en intervjuperson:
Alla [elever] här är mer koncentrerade och studieinriktade, mer motiverade. Bättre stämning på
lektionerna. [Det] blir många diskussioner, man får chansen att debattera på samma nivå som en
själv. (Elev 1)

Den stora majoriteten av eleverna är inte bara nöjda med lärarna och kompisarna, utan även med
skolmiljön i stort. Någon enstaka elev tycker dock att spetsgymnasiet är lite ’snobbigt’, en skola
med långa traditioner med många elever från högre samhällsklasser och med högutbildade
föräldrar. Ett par elever säger också att de kan uppleva det som att spetsklassen inte alltid är fullt
integrerad i den övriga skolan. Så här säger en elev:
Kanske skulle vilja ha mer tid med andra klasser, vi är väldigt isolerade på skolan. […] Det har hänt
att många andra klasser har väldigt mycket förutfattade meningar om just oss på spetsutbildningen
det händer att folk pratar om oss och det är inte alltid trevliga saker de säger. […] De har ju aldrig
pratat med oss, det är det som är det roliga men de tycker väl att vi är nördiga och töntiga (Elev 18)

Som visas ovan är eleverna mycket nöjda med sin utbildning, men det finns också faktorer
utanför skolan som kan påverka elevernas situation. En sådan faktor är att flytta hemifrån.
Syn på att flytta hemifrån
Några av spetseleverna har varit tvungna att flytta till orten där spetsgymnasiet är förlagt för att
kunna gå utbildningen. Som beskrivs i kapitel 6 varierar gymnasiernas service till elever utifrån.
Överlag upplever eleverna det som något positivt att flytta hemifrån:
Det är riktigt mysigt. [Blev det som du förväntade dig?] Nej det blev bättre. Jag älskar och laga mat […]
du behöver inte tjata, du fixar allting själv. (Elev 4)

Inte alla elever uppfattar det som någonting positivt att flytta hemifrån, speciellt inte i början. I
enkäterna framgår det att drygt hälften av eleverna saknar sina kompisar och att det är en viktig
faktor för hur de uppfattar sin studiesituation. En annan förklaring till att det ibland kan vara
jobbigt att flytta hemifrån är att föräldrarna kanske inte riktigt ville lämna sitt barn ensamt i en
större stad. Någon elev är direkt missnöjd med boendesituationen:
Bor inackorderad för tillfället […]. Bodde i en värdfamilj innan. Jag tycker inte om det
[inackorderingen] För mycket folk runt omkring. (Elev 22)

Ett par elever säger att det ibland kan bli lite ensamt, speciellt på helgerna, och att de därför åker
hem ganska ofta. För att ha något att göra efter skolan händer det att de inflyttade eleverna träffas
och ibland delar inflyttade elever lägenhet. Så här beskriver en elev sin boendesituation:
Skolan har lägenheter, […] där bor jag och tjej till från min klass. Vi träffas ganska ofta. [Längtar du
hem?] Inte så farligt men jag åker hem ganska ofta. (Elev 12)
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Överlag trivs de inflyttade eleverna bra med att ha flyttat hemifrån även om en del verkar åka
hem ganska ofta på helgerna.
7.5 Utbildningens kvalitet
Spetseleverna uttalar i huvudsak mycket positiva omdömen som sina skolor, men hur ser de på
kvaliteten på utbildningen? Nedan redogörs för ungdomarnas förväntningar på sina lärare, om de
anser att spetslärarna skiljer sig från andra lärare samt om de tycker att spetsutbildningen
motsvarar deras förväntningar.
Förväntningar på lärarna
Den stora majoriteten av spetseleverna har höga förväntningar på sina lärare, både lärare i
spetsämnet/-ämnena och andra lärare. De menar att lärarna ska vara engagerade, kunniga,
pedagogiska, roliga, rättvisa och vilja lära känna varje elev. En lärare ska också våga låta eleven
tänka ut lösningarna själv. Om lärarna uppfyller dessa krav blir undervisningen intressant och lätt
att följa med i och eleverna blir engagerade. Så här sammanfattar två elever sina beskrivningar av
bra lärare:
[De ska ha] mycket kunskap, kunna lära ut på ett bra sätt, att kunna se alla i klassen och inte
favorisera. (Elev 3)
En lärare som lyssnar, duktig på att lära ut, men samtidigt lämnar en elev lite hängande så man får
klura lite själv. (Elev 20)

Överlag tycker spetseleverna att deras spetslärare lever upp till deras förväntningar, även om det
ibland kan vara lite svårt att förstå vissa akademiska termer som lärarna använder.
Jämförelse mellan spetslärare och andra lärare
Intervjupersonerna menar att deras spetslärare i stort lever upp till deras förväntningar. Men vad
anser eleverna skiljer spetslärarna från tidigare högstadielärare? Finns det någon skillnad mellan
lärarna i spetsämnet/-ämnena och gymnasiernas andra lärare?
Den största skillnaden mellan högstadielärarna och spetslärarna är att de senare uppmuntrar
och utmanar eleverna mer. En majoritet av intervjupersonerna är nöjda med sina tidigare lärare,
men det finns också elever som menar att högstadielärarna snarare försökte hindra elevernas
studiemotivation. På så sätt upplevs det som skönt att få gå en utbildning med uppmuntrande
och engagerade (spets)lärare.
I intervjuerna framkommer att eleverna inte tycker att det är så stor skillnad på
gymnasielärarna, oavsett om de undervisar i spetsämnet/-ämnena, utan att skillnaden snarare är
mellan högstadielärare och gymnasielärare. Två citat får illustrera:
Jag tycker om mina lärare. Vi jobbar annorlunda mer i grupp, i högstadiet var det mest att sitta och
räkna i boken. Här är det mer tävlingar och spel. När det är roligt så lär man sig. (Elev 25)
Lärarna här [på gymnasiet] är intresserade! De kan koncentrera sig fullt ut på sitt jobb, de behöver
inte springa och leta efter skolkare i korridorerna. (Elev 14)

Sammantaget beskrivs gymnasielärarna av intervjupersonerna som: ”Jättebra, jätteengagerade,
pedagogiska, […] hjälpsamma.” (Elev 12) Denna beskrivning överensstämmer väl med enkätsvaren.
Förväntningar på spetsutbildningen
Ett par av eleverna säger att de inte hade några speciella förväntningar på spetsutbildningen,
förutom att utbildningen skulle kräva mycket arbete, något som också infriats. Överlag menar
eleverna att spetsutbildningen uppfyller, eller till och med överträffar förväntningarna, detta gäller
såväl undervisning som skolmiljö och personal. Så här säger en elev:
Förväntningarna infriade över förväntan, främst undervisningen [i spetsämnet] men även annat.

(Elev 17)
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Ett par elever säger att de till en början förväntade sig att spetsutbildningarna bara skulle vara för
jättesmarta pluggisar, ett citat får illustrera:
Den [utbildningen] var inte så smart som jag hade väntat mig. Det var inte så… hemskt. Det var
inte en massa pluggisar som var tråkiga. Det var engagerade människor som tycker om att gå till
skolan. (Elev 10)

I detta avsnitt presenteras ungdomarnas syn på olika lärare, men studie- och yrkesvägledare kan
också utgöra centrala personer för elevernas syn på utbildning. När det gäller synen på skolornas
studie- och yrkesvägledare så säger en majoritet av eleverna att de inte har haft någon närmare
kontakt med en sådan ännu. De elever som har träffat en studie- och yrkesvägledare har fått en
positiv uppfattning om personen.
Ytterligare en faktor som kan påverka elevernas syn på utbildningen är tillgång till teknisk
utrustning. Några av spetsutbildningarna kräver tekniskt avancerad och specialiserad utrustning
och de elever som är i behov av sådan utrustning säger att skolans utrustning är mycket bättre än
högstadiets. På några av spetsutbildningarna har alla elever fått en egen bärbar dator, vilket
beskrivs som positivt.
Det bästa och sämsta med spetsutbildningarna
Som framgår ovan är spetseleverna mycket nöjda med sin utbildning. Även föräldrarna är i
huvudsak mycket positiva till spetsutbildningarna, även om ett par kritiska kommentarer hörs.
Exempelvis skriver ett par svarande att kraven ibland är lite höga och spetsklassen ibland är väl
liten. Ett par elever menar att det bästa är att det äntligen har kommit spetsutbildningar till
Sverige:
Det är kul att det finns! Att det äntligen har kommit till Sverige också, det finns i många andra
länder. Att det finns en valmöjlighet för dem som känner att de vill och orkar. (Elev 20)
Väldigt bra att staten tar initiativ till att stödja ett sådant här projekt för att det gör att elever med
specialintresse kan få vidga sig och se lite större mening med gymnasieskolan. (Elev 17)

Även om eleverna är mycket nöjda hörs ändå ett fåtal kritiska kommentarer. Dessa gäller främst
att spetseleverna på ett par gymnasier känner sig isolerade från övriga skolan. Så här säger två
elever:
Nackdelar? Inte med utbildningen men lite rent socialt att det blir mer läxor och mindre fritid. Men
det var jag beredd på. (Elev 18)
Lite isolerat men större gemenskap. Jag tror att andra tror att vi är smartare än vi är och lite så där.
(Elev 12)

Även om eleverna främst framhåller fördelar med spetsutbildningarna är det intressant att
undersöka om de har förslag till förändringar.
Förslag till förändringar
Att intervjupersonerna är nöjda gör att endast några har förslag på hur spetsutbildningarna skulle
kunna ändras. Ett par elever säger att studietakten i årskurs 1 kanske var lite hög i andra ämnen
än spetsämnet/-ämnena och att det borde ändras. Samtidigt upplever eleverna det som att skolan
har lyssnat på dem, då det finns planer på sådana förändringar. En annan elev efterfrågar
gästföreläsare utifrån, men är osäker på om skolan kan tillgodose den önskan. Några elever har
påtalat att de tycker att det är synd att spetseleverna har väldigt lite utrymme för individuellt val
av kurser.
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7.6 Samverkan med universitet och högskolor
Ett krav på skolorna som ska bedriva spetsutbildningar är att de ska ha samarbete med högskolan
och/eller universitetet och att spetseleverna ska ha möjlighet att ta högskole- och/eller
universitetspoäng under gymnasietiden. Utvärderingen visar att eleverna ännu inte har börjat läsa
högskole- eller universitetskurser, men att vissa elever ändå har haft kontakter med högre
lärosäten. Eftersom kurserna ännu inte har börjat kan vi i denna utvärdering inte besvara alla
frågor om samverkan med högre lärosäten.
Synen på samarbete med högskola och universitet
När det gäller frågan hur mycket information intervjupersonerna har fått om kommande
högskole- och universitetskurser så varierar det mycket. Några elever säger att de inte har fått så
mycket information än och andra elever säger att de har en ganska bra bild om vilka kurser de
kan läsa i 2:an och 3:an. Några elever säger att de visserligen har fått viss information men att de
inte kommer ihåg all information eftersom det dröjer ett par år innan de ska börja läsa kurserna.
Ungefär hälften av eleverna kan redogöra för vilka kurser de har möjlighet att läsa, medan de
andra har en mer vag uppfattning.
Även om eleverna ännu inte har börjat läsa högskole- och universitetskurser, har flera av dem
redan haft kontakter med de lärosäten där de ska läsa kurserna. På ett flertal av programmen har
eleverna viss undervisning av en universitetslärare, vilket de uppfattar som positivt. Flera av
eleverna har också varit på studiebesök hos gymnasiets samarbetspartner. Dessa besök uppfattas
som en mycket positiv upplevelse. Så här säger två intervjupersoner:
Det känns spännande att åka dit [till universitetet]. Då har man varit på universitetet redan! Det är
något man har tänkt är i framtiden, men är det inte långt kvar. Det ska bli roligt [att läsa kurser där]!
(Elev 9)
Det [universitetet] var inte lika stelt som jag föreställde mig. Verkade trevligt, många möjligheter.
(Elev 1)

Några elever har också haft föreläsningar hos samarbetspartnern, något de uppskattar mycket. En
elev sammanfattar det hela på följande sätt:
Väldigt trevligt, ingen negativ inställning överhuvudtaget. Inga problem. [Vilka är det ni träffar?]
Professorer, lektorer och doktorander. Några gånger har vi ätit lunch […] med studenter på
högskolan och de har också varit väldigt trevliga, inga sneda blickar. (Elev 26)

Trots att spetseleverna ännu inte har börjat läsa några högskole- och universitetskurser har de en
positiv bild av att få börja göra det under andra och tredje året. En elev sammanfattar upplevelsen
enligt följande: ”Alla gymnasielever borde få möjlighet att besöka universitetet ibland” (Elev 18). En
majoritet av eleverna har en positiv uppfattning om kontakterna med högskolan och universitetet,
men har det påverkat deras framtidsplaner?
Framtida utbildningsplaner
En majoritet av spetseleverna hade planer på att läsa vidare efter gymnasiet redan innan de
började på spetsutbildningen. På så sätt har spetsutbildningen inte direkt påverkat elevernas
framtida studieplaner. I både elev- och föräldraenkäten svarar drygt 90 procent att högre studier
finns bland framtidsplanerna. Ingen av de personer som svarat på enkäten tror att ungdomarna
kommer att avsluta sina studier efter gymnasiet. Argumenten för vidare studier varierar, men det
främsta är att deras gymnasieutbildning är teoretisk och därmed inte leder till ett yrke. Flera av
eleverna säger att även om de planerar att läsa vidare på högskola eller universitet så har de ännu
inte helt bestämt sig inom vilket ämne. Det är inte säkert att intervjupersonerna kommer att
fortsätta inom spetsområdet. Av enkäterna framgår att drygt 60 procent av eleverna planerar att
läsa vidare inom spetsområdet, en siffra som stämmer väl överens med föräldrasvaren. En
intervjuperson sammanfattar planerna enligt följande:
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Jag har garanterat tänkt läsa på universitetet och det har inte förändrats av spetsutbildningen. Jag
vet inte vad jag ska bli men läsa vidare är självklart. (Elev 5)

Det går att skönja en viss skillnad mellan elever på naturvetenskapliga spetsutbildningar jämfört
med elever på samhälls- och humanistiska utbildningar. Elever inom det naturvetenskapliga
området tenderar att ha mer specifika yrkesplaner medan de andra eleverna är mer svävande
gällande framtida utbildnings- och yrkesplaner. Samhällsvetarnas och humanisternas drömyrken
varierar mellan journalist, ekonom, diplomat och jurist. Det finns också flera elever på de
samhälls- och humanistiskt inriktade utbildningarna som uppger att de inte vet vad de vill arbeta
med i framtiden.
Den främsta påverkan som spetsutbildningarna har haft på elevernas framtida studieplaner är
att de känner sig ännu mer lockade av högre studier efter de inledande kontakterna med
högskolan och universitetet som spetsutbildningarna erbjuder. Några elever säger också att
spetsutbildningen har påverkat synen på högre utbildning i den mån att deras disputerade
gymnasielärare hjälper dem att förbereda sig för högre studier genom sin utbildning. Ett citat får
illustrera:
Mycket när vi arbetar: Nu ska vi skriva rapport! Det är bra att vi lär oss hur man skriver en rapport
redan nu, för när ni börjar på universitetet kommer ni att göra det. Det är bra om ni tränar nu.
(Elev 10)

Gemensamt för spetseleverna är att de har en väldigt positiv inställning till utbildning, vilket gör
att de alla har planer på att studera vidare efter gymnasiet. Även föräldrarna visar en positiv
inställning till högre studier och förväntar sig att deras barn ska studera vidare, även om det
kanske inte kommer att bli inom spetsområdet.
7.7 Analys och slutsatser av intervjusvaren
Sammanfattningsvis kan sägas att en majoritet av de intervjuade spetseleverna reser till
utbildningen från närliggande kommuner. Lika många elever bor sedan tidigare på orten eller har
flyttat till orten på grund av utbildningen. Spetseleverna uppger flera olika informationsvägar som
ledde till att de fick information om spetsutbildningen, men tidigare lärare utgör ett vanligt
exempel. En majoritet av eleverna menar att de valde spetsutbildningen för att de ville ha en mer
utmanade skolgång än tidigare och flera elever säger att de har stort intresse för spetsämnet/ämnena. Ett par elever säger att de redan hade bestämt sig att gå på en viss skola och att valet av
en spetsutbildning var sekundärt. Flera elever framhåller uppmuntran från sina lärare som en
orsak till att de sökte en spetsutbildning. Omgivningens attityder till spetsutbildningarna är i
huvudsak positiva, inte minst från föräldrarna, och ingen elev har blivit avrådd från att söka. När
det gäller elevernas familjebakgrund så har en majoritet åtminstone en högutbildad förälder.
Vidare kan vi dra slutsatsen att de elever som går en spetsutbildning passar mycket bra in i
den här utbildningsformen. En möjlig förklaring är att intervjupersonerna kan ha valts ut för att
de är de mest nöjda eleverna på skolorna. En annan förklaring kan vara att spetseleverna är
duktiga elever med höga betyg som antagligen relativt lätt även skulle anpassa sig till en ”vanlig”
gymnasieutbildning. Utifrån ett metodlogiskt perspektiv, och för att kunna dra tydligare slutsatser,
behövs det även göras studier av elever som slutat utbildningen och av elever som väljer att inte
söka en spetsutbildning trots att deras betyg är tillräckligt höga.
En stor majoritet av eleverna upplevde prov, intervjuer och personliga brev som enkla steg på
vägen till spetsutbildningen. Att processen var relativt enkel märks också genom att eleverna inte
direkt verkar ha förberett sig inför testerna och inte heller har efterfrågat någon extern hjälp för
att klara urvalsprocessen.
Eleverna är överlag mycket nöjda med spetsutbildningarna, främst för att de upplever det
som att de får en större utmaning än på högstadiet. Om utmaningen beror på att det är en
spetsutbildning eller om det beror på att det valda gymnasiet rent generellt har hög kvalitet på
utbildningen är eleverna osäkra på, men det verkar som de tror att det beror mer på den enskilda
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skolan. En majoritet av ungdomarna var bekanta med skolan innan de började där och hade ofta
en positiv bild av skolan, något som påverkade deras val av gymnasium.
De intervjuade spetseleverna är mycket nöjda med sin studiesociala situation. Beröm ges till
såväl lärare som klasskompisar och skolan. Flera intervjupersoner betonar att de tycker att deras
situation på spetsgymnasiet är mycket bättre än deras gamla högstadiemiljö. Även de elever som
har flyttat till orten är i huvudsak mycket nöjda med sin situation, även om flera saknar sina
tidigare klasskompisar.
Spetseleverna hade mycket höga förväntningar på sina lärare och tycker att både lärarna i
spetsämnena och andra ämnen i stort sett lever upp till dessa. Eleverna tycker att det finns viss
skillnad mellan gymnasielärarna och högstadielärarna, då de förra är mer kunniga, men eleverna
öppnar för tanken att det också kan bero på att spetseleverna är lättare att undervisa än
högstadieelever. Förväntningarna på spetsutbildningarna varierade men en majoritet av eleverna
är eniga om att utbildningarna lever upp till, eller överträffar, förväntningarna. När det gäller
förslag till förändringar av spetsutbildningarna har endast ett fåtal elever förslag.
När det gäller samverkan med högre lärosäten upplevs detta som mycket positivt. Flera elever
ser fram emot att få börja läsa högskole- eller universitetskurser. Genom studiebesök hos
lärosätena har elevernas intresse väckts ännu mer. Trots den positiva inställningen vet ungefär
hälften av eleverna inte vilken högskole- eller universitetsutbildning de planerar att gå.
I detta kapitel och i kapitel 6 redogörs för intervju- och enkätsvar. I nästa kapitel
sammanfattas utvärderingen och förslag till vidare utvärdering presenteras.
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8. Sammanfattning, slutsatser och vidare utvärdering
Detta avslutande kapitel inleds med ett avsnitt med sammanfattning av det första året med
gymnasiala spetsutbildningar. Sedan presenteras ett avsnitt med huvudsakliga slutsatser kring
spetsutbildningarna. Slutavsnittet består av förslag till vidare utvärdering.
Syftet med försöksverksamheten med spetsutbildningar är att elever med stort intresse och
särskild fallenhet för ett ämne eller ämnesområde ska få möjlighet att fördjupa sig redan under
gymnasietiden. Efter ett år av försöksverksamhet kan vi konstatera att processen med att införa
gymnasiala spetsutbildningar har varit framgångsrik på de nio skolor som började höstterminen
2009. Såväl personal som elever är oerhört positiva till försöksverksamheten men det finns vissa
problem som behöver få en lösning. Flera av problemen ligger utanför de enskilda skolornas
ansvar.
8.1 Sammanfattning av spetsutbildningarna
Avsnittet delas in i flera underrubriker, vilka presenteras nedan. Underrubrikerna är:
spetsgymnasierna, eleverna, politikerna, Skolverket och kommunerna.
Spetsgymnasierna
De gymnasier som deltog i det första försöksåret med spetsutbildningar kan delas in i olika
kategorier. Den första kategorin utgörs av skolor på en ort med lång utbildningstradition men
som inte nödvändigtvis har universitet eller högskola på orten. Till den kategorin hör Gävle och
Strängnäs. Gävle har visserligen en högskola men skolan samarbetar med ett universitet på annan
ort eftersom där finns kontakter och kompetens med naturlig koppling till skolans spetsämne. En
annan kategori utgörs av gymnasier på orter där det finns universitet eller högskola såsom Lund,
Stockholm, Härnösand, Luleå och Karlskrona. Andra kännetecken på de nio gymnasier som
deltog i försöket det första året är att de oftast har höga antagningspoäng och bra söktryck till
sina program. Vidare är majoriteten av eleverna svenskfödda, oftast 90 procent eller mer.
Undantag finns framför allt på de orter där all gymnasieutbildning är samlad i på en skola. På
dessa skolor varierar elevernas antagningspoäng och socioekonomiska bakgrund mer.
Ett av kraven på spetsgymnasierna är att de ska ha samarbete med högskola och/eller
universitet. I princip alla spetsgymnasier hade redan etablerat sådana kontakter. En förklaring till
att kontakterna fanns är att alla skolorna, utom ett gymnasium, har flera doktorer och lektorer
bland sina lärare. Då detta handlar om personer med stor erfarenhet av högre utbildning finns det
en möjlighet att spetsutbildningarna inte bara handlar om möjligheten att utbilda ambitiösa och
duktiga elever, utan även en möjlighet för duktiga lärare att förverkliga sig själva. Genom
spetsutbildningarna kan det bli lättare att behålla dessa lärare då de kan undervisa på en högre
nivå och få utlopp för sitt intresse. I intervjuerna hörs också flera lärare som säger att det är extra
roligt att undervisa spetseleverna. Kravet på samarbete med högskola och/eller universitet leder
till att spetsgymnasierna mer eller mindre kommer att centreras till vissa områden i landet. På så
sätt blir det närmare, och kanske enklare, för elever i närområdet att söka en spetsutbildning.
Spetseleverna
Spetselevernas främsta kännetecken är att de är ambitiösa och engagerade i sina studier och har
höga genomsnittsbetyg. Eleverna är också mycket studiemotiverade, vilket inte minst märks på de
elever som uppger att de redan under högstadiet beslutade att de skulle gå en utbildning som
kräver höga betyg. Bland eleverna finns också exempel på ungdomar som noggrant jämfört flera
olika utbildningars poängplaner innan de gjort sitt gymnasieval. Ett fåtal spetselever har valt
utbildningen för att det var den enda utbildning som hade riksrekrytering på just den skolan.
Några elever uppger också att det inte var själva ”spetsprogrammet” som intresserade dem, utan
den specifika skolan. En majoritet av eleverna har högutbildade föräldrar, ibland till och med
föräldrar som har läst fem år eller mer på universitet. I några intervjuer framkommer att en del
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föräldrar upplever den extra kostnad det innebär att låta sitt barn studera på annan ort som ett
hinder. Exempel på extra kostnader är hyra (inackorderingsbidraget täcker oftast inte den faktiska
kostnaden), dyra omkostnader (mat och aktiviteter) och hemresor. På så sätt finns en risk för att
det främst är föräldrar med höga inkomster som har möjlighet att skicka sina barn till en
spetsutbildning samtidigt som det kan finnas lämpliga elever till spetsutbildningen i alla
samhällsklasser. En närliggande fråga är hur boendet ska ordnas. Här erbjuder skolorna olika
mycket service, men det kan kännas osäkert för både ungdomar och föräldrar med eget boende
på annan ort under tonåren. Den extra kostnad som boendet innebär kan leda till
segregationseffekter om inte alla vårdnadshavare till talangfulla ungdomar har råd att skicka sina
barn till en spetsutbildning. En annan form av segregation uppstår om elever med utländsk
härkomst inte söker en spetsutbildning i lika hög grad som elever med svenskfödda föräldrar.
Den stora majoriteten av spetseleverna har svenskfödda föräldrar, vilket kan föranleda
funderingar över insatser för att även rekrytera elever av annan etnisk bakgrund.
Även om de nuvarande spetseleverna har höga betyg, kan man fråga sig hur det låga
söktrycket påverkar vilka elever skolorna får. Endast två av spetprogrammen består av fulla
klasser, vilket ibland har lett till att skolorna har antagit alla som sökt till programmet. Frågan är
då om de elever som antas är de ungdomar som politikerna och skolorna från början
efterfrågade. Är det elever med högst betyg och intresse som går utbildningarna, eller är det
studiemotiverade och strategiska elever som vill ha en bra förberedelse inför högre studier? Om
andra elevgrupper antas än de avsedda, försvåras möjligheterna att utvärdera försöket med
spetsutbildningarna. På i princip alla spetsutbildningar har ett par elever lämnat utbildningen
under första året. För att få veta varför bör ”avhoppare” ingå i framtida utvärdering. Kanske är
det så att spetsutbildningarnas utformning och förutsättningar gör att eleverna känner sig
tvingade att lämna utbildningen? Förutsättningarna för spetsutbildningarna bestäms av
beslutsfattare och myndigheter vilka därför bör beakta hur förutsättningarna utformas.
Politikerna
Personalen på spetsgymnasierna säger att de främsta frågorna som de vill att de nationella
politikerna ska ta ansvar för är: extra ekonomiska resurser till gymnasierna och, till elever som
tvingas flytta för att gå på utbildningarna samt möjlighet för eleverna att få meritpoäng eller
annan fördel av att välja en spetsutbildning. De extra resurserna vill gymnasierna i första hand
använda för marknadsföring för att kunna locka fler elever. I dagsläget upplever skolpersonalen
det som att det krävs mycket frivilligarbete för att klara av att informera potentiella elever om
utbildningen. Små informationsmedel gör också att skolorna i första hand försöker rekrytera
inom närområdet, även om de mest lämpade eleverna kanske finns på en annan plats i landet. En
annan ekonomisk fråga är möjligheten för spetselever att få ekonomiskt stöd utöver
inackorderingsstödet för att de ska ha möjlighet att flytta till en spetutbildning på annan ort. När
det gäller meritpoäng så upplever personalen det som att spetseleverna har svårare än andra
elever att kunna samla sådana poäng. En motivering som ges är att spetseleverna på grund av
utbildningens svårighet har gjort sig förtjänta av meritpoäng. En annan motivering är att
spetseleverna inte har lika mycket tid att läsa extra kurser för att få meritpoäng då de läser i
snabbare takt än andra elever. Om spetseleverna får svårt att ta meritpoäng befarar personalen att
duktiga elever väljer bort spetsutbildningarna till förmån för andra program då meritpoäng krävs
för att komma in på populära högskole- och universitetsutbildningar. På så sätt skulle det vara
mer strategiskt för duktiga elever att inte gå en spetsutbildning, vilket gör att det kanske är andra
elever än de avsedda som väljer en sådan utbildning. Utöver meritpoäng föreslår skolpersonalen
på ett par skolor att eleverna till exempel kunde få en egen kvot i samband med högskole- och
universitetsansökningar.
Skolverket
Personalen på spetsutbildningarna har mest kontakt med Skolverket och mindre kontakt med
departementet eller rikspolitikerna. I intervjuerna framkommer att personalen är nöjd med
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Skolverkets arbete, men det finns också saker att fundera på om vad verket skulle kunna göra för
att underlätta för skolorna. Den främsta frågan gäller antagningsreglerna. I förordningen sjätte
paragraf framgår att: ”Vid urval bland behöriga sökande får, förutom till betygen, hänsyn tas till ett prov
som underlag för bedömning av den sökandes färdigheter eller kunskaper inom det ämne eller
ämnesområde som spetsutbildningen är inriktad mot.” 68 I dagsläget använder sig spetsgymnasierna av

många olika antagningsmetoder. Ett par skolor använder sig endast av betyg, medan en majoritet
använder sig av olika kombinationer av prov, intervju och personligt brev. Några skolor väljer att
anta alla elever oavsett resultat på grund av lågt söktryck, medan någon selekterar bort elever med
sämre resultat på testet även om betygen är höga. Frågan är hur de olika antagningsmetoderna
påverkar vilka elever som kan börja spetsutbildningen. I dagsläget är det upp till varje skola att
själv både utforma antagningsprocessen och göra urval efter egen önskan. Detta leder till att det
blir svårare att jämföra mellan olika skolor vilken betydelse olika antagningsmetoder har för
elevernas prestation.
Vidare bör Skolverket fundera över hur man på olika sätt kan stötta gymnasierna i sin
rekrytering. Så länge en majoritet av skolorna har relativt lågt söktryck och flera antar alla sökande
finns en sannolikhet för att det snarare är elever som råkar bo nära ett spetsgymnasium, som vill
ha strategiska fördelar inför högre studier och som har resursstarka föräldrar än de mest
talangfulla ungdomarna som börjar en spetsutbildning. Exempel på sådana fördelar är avslutade
högskole-/universitetskurser, gymnasielärare som förbereder eleverna inför högre studier och
kontakter med högre lärosäten. Andra kategorier av elever som erhållits på grund av det låga
söktrycket är ungdomar som söker utbildningen för att gå på en viss skola snarare än intresse för
spetsutbildningarna eller elever som inte kom in på en annan utbildning på ett visst gymnasium.
Detta innebär att det inte är säkert att det är just ”spetselever” som börjar spetsutbildningarna
utan kanske elever med andra egenskaper. Ett annat sätt att öka söktrycket är genom stöd till
gymnasiernas information om utbildningarna. I dagsläget är det tveksamt om gymnasierna på
egen hand klarar av att sprida informationen till tillräckligt stora grupper.
Kommunerna
Överlag tycker skolpersonalen att den egna kommunen inte har satsat tillräckligt med resurser på
spetsutbildningarna. Sex skolor har erhållit någon form av ekonomiskt bidrag för att genomföra
spetsutbildningen på försök. Utan extra resurser menar personalen att det är svårt att anordna
särskilda aktiviteter för spetseleverna. Exempel på sådana aktiviteter är studiebesök och
exkursioner. Bristande resurser innebär också att gymnasierna får svårare att fylla sina
utbildningsplatser då de saknar tillräckligt med resurser för informationsspridning och för att
hjälpa elever på andra orter med boende. Samtidigt kan extra kommunala resurser innebära att
det blir mindre resurser till andra, svagare elever, då kommunerna har en begränsad skolbudget.
8.2 Huvudslutsatser
I utvärderingen framstår tre områden som extra viktiga för spetsutbildningarna: riksrekrytering,
information om utbildningarna och vad eleverna får ut av spetsutbildningarna.
Riksrekrytering
Ett av syftena med spetsutbildningar är att de ska locka talangfulla och studiemotiverade
ungdomar från hela landet att söka sig till någon av de skolor som deltar i försöket. Föreliggande
utvärdering visar dock att endast ett fåtal elever har valt att flytta för att gå på en spetsutbildning.
Det finns flera möjliga förslag att pröva för att öka riksrekryteringen. Ett förslag är att underlätta
ekonomiskt för alla elever att praktiskt kunna flytta för att gå en spetsutbildning. Detta förutsätter
politiska beslut nationellt eller lokalt som gör att alla elever har råd att flytta. För att ett politiskt
beslut, försöksverksamhet med spetsutbildningar, ska kunna implementeras krävs resurser. I
dagsläget kan försöket med spetsutbildningar snarast beskrivas som en form av ”delegations68
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demokrati”. En sådan demokrati kännetecknas av att nationella politiker fattar ett beslut och
sedan lämnar över frågan till lokala politiker utan att själva lägga ner något större engagemang i
frågan. 69 När det gäller spetsutbildningarna finns ingen tydlig koppling mellan hur nationella
politiker förväntar sig att lokalpolitiker ska stödja försöksverksamheten. Försöket med spetsutbildningarna kan också ses som ett exempel på ’delegationsdemokrati’ genom att det är de
enskilda gymnasierna som förväntas implementera beslutet om spetsutbildningarna (utan extra
resurstilldelning). På så sätt flyttas det politiska ansvaret ut till aktörer (gymnasierna) utan direkt
koppling till den demokratiska beslutsfattningen (nationella politiker). I framtida utvärderingar
kan det vara av intresse att undersöka om det finns ett samband mellan vilken politisk majoritet
som styr en kommun och kommunens eventuella stöd till spetsutbildningarna.
Engagemang
Genom delegationsdemokratin (politikers frånvaro) blir spetsutbildningarna beroende av
engagerad skolpersonal. Skolpersonalen på gymnasierna lägger tid på att sprida information och
de engagerar sig privat i elevernas vardagssituation, exempelvis i elevernas boende, hälsa och
ekonomi. En rektor påtalar att all skolutveckling är beroende av lärarnas engagemang, finns det
inte engagerade lärare blir det inga spetsutbildningar. På en annan skola har rektor beslutat att
inte placera de högst utbildade lärarna som spetslärare utan de lärare som har det rätta
engagemanget för utbildningen.
En fråga som bör undersökas för att kunna besvara varför riksrekryteringen inte fungerar är
vilka argument elever som inte söker spetsutbildningarna har. Det är rimligt att anta att det i en
majoritet av niondeklasserna i landet borde finnas en elev som har förutsättningarna för att söka
en spetsutbildning. För att kunna genomföra en sådan undersökning krävs att utredarna får
tillgång till betygsresultat för niondeklassare. Här skulle utvärderarna kunna ta hjälp av till
exempel Vasaskolan Gävle som redan i dag skickar ut information till nior med höga betyg i
närliggande kommuner. En sådan undersökning ger inte ett heltäckande svar, men kan ändå ge en
fingervisning om hur dessa ungdomar resonerar. Förklaringarna kan vara många. Eleverna kanske
är oroliga för boendesituationen, de extra utgifterna eller så kan det handla om segregation; elever
från lägre socioekonomiska skikt eller med annan etnisk bakgrund kanske inte känner att
spetsutbildningarna är för dem.
För att riksrekryteringen ska fungera krävs också att eleverna har någonstans att bo, vilket i
dagsläget förutsätter att vårdnadshavarna har tillräckliga ekonomiska resurser för att ha råd att
skicka barnen till en spetsutbildning. En närliggande fråga är hur eleverna ska bo.
Spetsgymnasierna har på olika sätt försökt att hjälpa eleverna att hitta boende, men det är tydligt
att förutsättningarna att hjälpa till med boende varierar. Om boendesituationen är osäker blir det i
praktiken svårt för elever från andra orter att gå en spetsutbildning. För att få inspiration till hur
ekonomiskt stöd och boendesituationen kan lösas bör en jämförelse mellan spetsgymnasierna
och riksidrottsgymnasierna genomföras, då de senare har mångårig erfarenhet av elever från olika
delar av landet.
Information
För att talangfulla ungdomar ska kunna söka till spetsutbildningarna krävs det att de får
information om att utbildningen finns. Rätten till information utgör en viktig demokratisk
rättighet. I intervjuerna framgår tydligt att skolpersonalen upplever det som ett problem att de
vare sig har tid inom sina tjänster eller ekonomi för att sprida information. Det faktum att
skolorna upplever det som att de själva måste sköta informationsspridningen kan ses som ett
resultat av delegationsdemokratin. Information inom en delegationsdemokrati av aktörer som har
ett egenintresse av att övertyga andra personer att deras verksamhet är den bästa. I en sådan
demokrati kan aktörer också själv välja vilka personer de vill sprida sin information till. I en
representativ demokrati, den form vi har i Sverige, bör information i stället vara neutral och nå
69
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alla medborgare. 70 De skolor som har genomfört speciella informationsaktiviteter, utöver de som
genomförs för alla gymnasiets utbildningar, är i dag beroende av ideellt arbete från engagerade
lärare (eldsjälar). Det finns exempel på att lärarna har rest runt och genomfört marknadsföringskampanjer och skött informationsutskick på sin fritid. Spetsutbildningarnas beroende av eldsjälar
kan förklaras genom det delegationsdemokratiska inslaget, när politiker inte avsätter extra
resurser blir skolorna i stället beroende av frivilligarbete. De flesta informationskampanjerna är
riktade mot skolor i närområdet, dels av praktiska skäl, dels av ekonomiska skäl. På så sätt blir det
svårt för elever i andra delar av landet att få information om att utbildningarna finns, vilket
försvårar riksrekryteringen. Det är alltså inte så att spetsgymnasierna inte vill locka elever från
hela landet, utan snarare att personalen upplever att det är en orealistisk vision under rådande
omständigheter. För att fler elever ska få vetskap om utbildningarna bör kanske
informationsansvaret ligga på nationell nivå, till exempel hos Skolverket. En annan möjlig
förklaring till det låga söktrycket kan vara att främst lärare och studie- och yrkesvägledare i
spetskommunen och dess grannkommuner är medvetna om att utbildningarna finns. Detta gäller
speciellt spetsutbildningarnas första år då beslutet om vilka skolor som skulle få delta i försöket
kom relativt tätt inpå elevernas gymnasieval. Även de spetsgymnasierna som är beredda att betala
för informationskampanjer möter ibland problem då inte alla grannkommuner är villiga att betala
för ungdomarnas gymnasiestudier i en annan kommun. För att komma förbi detta problem bör
Skolverket undersöka om det finns möjlighet att ersätta dessa kommuners kostnader. För att
slippa kostnaderna finns risk att en del kommuner inte vill låta spetsgymnasierna sprida sin
information. Det kanske inte heller räcker med att informera skolpersonal och elever, utan även
föräldrarna kan känna behov av riktad information om vad det innebär att skicka iväg sitt barn till
en annan gymnasieort.
En annan informationsfråga är att vårdnadshavare till potentiella spetselever nås av
information. Flera elever svarar i intervjuerna att deras föräldrar fått informationen och
uppmanat sina barn att söka. Här kan det finnas ett annat problem, nämligen att föräldrar till
studiemotiverade ungdomar i storstadsområdenas förorter inte nås av information på grund av
föräldrarnas bristande kunskaper i svenska. För att minska risken för att föräldrar med utländsk
bakgrund ska missa att spetsutbildningarna finns, och därmed inte uppmuntra sina svensktalande
barn att söka, bör kanske information om utbildningarna tillhandahållas på de största
invandrarspråken.
Vad får eleverna ut av spetsutbildningarna?
En viktig fråga för skolpersonalen är hur spetseleverna ska kompenseras och/eller belönas för att
de väljer en lite svårare gymnasieutbildning (högre tempo och svårare kurser). Detta gäller inte
minst spetselevernas möjlighet till meritpoäng som kan behövas för att antas till de populäraste
högskole- och universitetsutbildningarna. Då många högpresterande elever noggrant jämför olika
utbildningar kan det finnas en risk att de väljer bort spetsutbildningarna. Här borde Skolverket
diskutera möjligheter med Utbildningsdepartementet för spetseleverna att erhålla någon form av
meritering. Om eleverna inte upplever det som att de får tillräckligt med belöning för att de går
en lite svårare utbildning, blir frågan: vem är det som vinner på spetsutbildningarna. Är det
skolorna som får behålla högutbildade och engagerade lärare? Eller är det föräldrarna som ser en
chans till att deras barn ska få en bättre utbildning än en vanlig gymnasieutbildning? Eller kanske
politikerna som vill förverkliga drömmen om framtida forskare som ska bidra till
samhällsutvecklingen?
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8.3 Vidare utvärdering
Under de kommande åren bör flera olika frågor och områden läggas till dem som utvärderats
efter spetsutbildningarnas första år. Den första frågan är en ”bortfallsanalys”, det vill säga en
analys av de elever som inte söker spetsutbildningarna, de elever som lämnar utbildningar samt de
elever som har sökt men väljer att påbörja en annan utbildning. En sådan undersökning
förutsätter tillgång till kontaktuppgifter till niondeklassare med höga betyg inom spetsområdena
samt till ”avhopparna”. För att få en så bra bild som möjligt av hur spetseleverna presterar och
upplever sin utbildning bör utvärderarna fortsätta att följa de elever som intervjuats under år 1
samt komplettera med två-tre nya elever som påbörjar en spetsutbildning under de år som
försöket pågår. På så sätt blir det möjligt att se hur eleverna utvecklas och om deras inställning
ändras under gymnasieutbildningen. Det blir också möjligt att jämföra elever i olika årskurser
med varandra Ovanstående undersökningar kan ses som ”formativ utvärdering”. För att en
”summativ utvärdering” ska kunna göras krävs en uppföljning av spetseleverna även efter att de
har lämnat gymnasiet då det är intressant att se om elevernas framtidsval påverkas av
spetsutbildningarna. Inte bara eleverna bör fortsätta att utvärderas, utan även skolpersonalens roll
för spetsutbildningarna bör undersökas närmare. Detta gäller inte minst vilken betydelse eldsjälar
på gymnasierna har. Slutligen bör kopplingen mellan den representativa demokratin och
delegationsdemokratin inom spetsutbildningarna undersökas. Annorlunda uttryckt: relationen
mellan hur nationella och lokala politikers inställning och avsikter med spetsutbildningarna
påverkar skolornas reella möjligheter att genomföra utbildningarna.
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Bilagor
Bilaga 1: Elevenkät
Bilaga 2: Föräldraenkät
Bilaga 3: Intervjumall – skolpersonal
Bilaga 4: Intervjumall – elever
Bilaga 5: Intervjupersoner
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Bilaga 1
Elevenkäten, resultat

Procent

64

Antal

Man

52,9%

54

Kvinna

47,1%

48

Svarande

102

Inget svar

0

Procent

65

Antal

16 år eller yngre

41,1%

42

17 år

56.9%

58

18 år

0,0%

0

19 år eller äldre

2,0%

2

Svarande

102

Inget svar

0

Procent

66

Antal

Sverige

94,2%

96

Öriga Norden

0,0%

0

Övriga Europa

2,9%

3

Nordamerika

0,0%

0

Asien

2,9%

3

Afrika

0,0%

0

Oceanien

0,0%

0

Sydamerika

0,0%

0

Svarande

102

Inget svar

0

Procent

Antal

Stockholm, Göteborg eller Malmö

24,5%

25

Mindre tätort/landsbygd i Sverige

41,2%

42

Stad eller större tätort i Sverige

29,4%

30

Övriga Norden

0,0%

0

Övriga Europa

2,9%

3

Nordamerika

0,0%

0

Asien

1,9%

2

Afrika

0,0%

0

Oceanien

0,0%

0

Sydamerika

0,0%

0

Svarande

102

Inget svar

0

67

Procent

Antal

Högstadium och gymnasieskola ligger i samma ort

35,6%

36

Högstadium och gymnasium ligger i olika orter

54,5%

55

Pendlar för att gå på gymnasiet

34,7%

35

Flyttade till annnan ort för att gå på gymnasiet

23,8%

24

Svarande

101

Inget svar

1

68

Procent

69

Antal

10 mil eller mindre

25,0%

6

11-50 mil

50,0%

12

51-100 mil

16,7%

4

mer än 100 mil

8,3%

2

Svarande

24

Inget svar

0

10-50 km

51-100 km

mer än 100 km

Svarande

Inget svar

Dagpendlar

76,5%

14,7%

8,8%

34

1

Veckopendlar

12,5%

25,0%

62,5%

8

27

Totalt

42

28

70

Procent

Antal

På lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden

12,9%

13

I villa eller radhus i småhusområde

44,6%

45

I lägenhet i flerfamiljshus

28,7%

29

Inackorderad i värdfamilj (pga att du går en spetsutbildning)

6,9%

7

Inackorderad på internat/elevhem (pga att du går en spetsutbildning)

6,9%

7

Svarande

101

Inget svar

1

Annat
Bor i lägenhet och villa
Lägenhet, hyrd genom skolan

71

Procent

Antal

Humaniora (språk och historia)

19,8%

20

Matematik

28,7%

29

Fysik

13,9%

14

Samhällsvetenskap

13,9%

14

Naturvetenskap (inklusive Scienceprogrammet och program med både matematik
och naturvetenskap)

23,8%

24

Svarande

101

Inget svar

1

72

Procent

Antal

hade höga betyg på högstadiet/grundskolan

41,1%

44

hade höga betyg inom spetsområdet på högstadiet/grundskolan

36,4%

39

har stort intresse för spetsområdet

67,3%

72

blev rekommenderad av personal på mitt högstadium att söka spetsutbildningen

19,6%

21

Svarande

107

Inget svar

1

Annat, ange vad
Det var något nytt, annorlunda
Det verkade vara en bra och intressant utbildning, och jag får möjlighet att läsa mer matte på
detta programmet, och det ville jag gärna.
En utmaning
för att det var in av få möjligheter att flytta hemifrån och resorna skolan har till Aten, Berlin och
Bryssel
Jag hade lätt för matematik och bestämde mig för att prova.
Jag kom bara in här :(
jag undrade om det man fått lära sig hittills var det som fanns att lära, om det inte fanns något
mer.
Peppa sa ta chansen, du kommer inte få den igen
prestige, och en utmaning, intressant att fördjupa sig i nåt vad det än är
This doesn’t work
Trevliga människor och finner matematik åtminstone det intressantaste av skolans ämnen.
Tyckte det verkade vara en bra möjlighet
Ville bli bättre än min bror.
ville ha en utmaning
Ville ha så bred utbildning som möjligt därför att jag vill jobba med något inom naturvetenskap.
ville ha utmaningar

73

Procent

Antal

Lärare inom spetsområdet

47,6%

10

Lärare inom annat ämnesområde

4,8%

1

Studievägledare

42,9%

9

Min förälder/vårdnadshavare ville att jag skulle gå spetsutbildningen

28,6%

6

Svarande

21

Inget svar

0

74

Procent

Annan
...
Idiotiskt formulerat
Skogs- och lantbruksföretag och akademiker

75

Antal

Arbetarfamilj

31,0%

31

Jordbruksfamilj

2,0%

2

Tjänstemannafamilj

15,0%

15

Högre tjänstemannafamilj

7,0%

7

Akademikerfamilj

26,0%

26

Egen företagare

19,0%

19

Svarande

100

Inget svar

2

Procent

76

Antal

Sverige

90,1%

91

Övriga Norden

2,0%

2

Övriga Europa

5,0%

5

Nordamerika

1,0%

1

Asien

2,0%

2

Afrika

0,0%

0

Oceanien

0,0%

0

Sydamerika

0,0%

0

Svarande

101

Inget svar

1

Procent

Antal

Folkskola/enhetskola/grundskola

6,2%

6

Gymnasieutbildning 2 år/fackskola

8,2%

8

Minst treårigt gymnasium

15,5%

15

Folkhögskola

3,1%

3

Högskole-/universitetsexamen

67,0%

65

Svarande

97

Inget svar

5

Annat, ange vilken
doktorsavhandling, om det räknas
Fil. Dr.
gymasieutbildning 2 år
gymnasium, vet inte hur lång
Realskolan
Vet ej

77

Procent

78

Antal

1-3 år

32,8%

19

4 år

34,4%

20

5 år eller mer

32,8%

19

Svarande

58

Inget svar

1

Procent
Samhällsvetenskap

14,8%

12

Naturvetenskap

28,4%

23

Humaniora

16,0%

13

Teknik

19,8%

16

Medicin/vård

12,3%

10

Teologi

1,2%

1

Ekonomi/administration

19,8%

16

Juridik

7,4%

6

Lantbruk

3,7%

3

Svarande

81

Inget svar
Annat, ange vilken

Ingen aning

Civilingenjör

Ingen special inriktning

El/tele

Ingenjör

fordon

Kock
Pedagogik
teknisk fysik

79

Antal

21

Procent

80

Antal

Arbetare

27,8%

27

Tjänsteman

17,5%

17

Högre tjänsteman

13,4%

13

Egen företagare

17,5%

17

Jordbrukare

0,0%

0

Övriga akademikeryrken

22,7%

22

Svarande

97

Inget svar

5

Procent

Annat, ange vad
arbetande
arbetslös
chef
förutom jobbet? hästar
Jobbar

81

Antal

Förvärvsarbete

78,6%

66

Arbetssökande

2,4%

2

Pensionär

2,4%

2

Hemarbetande

14,3%

12

Studerande

2,4%

2

Svarande

84

Inget svar

18

Procent

82

Antal

Sverige

79,6%

78

Övriga Norden

3,0%

3

Övriga Europa

11,2%

11

Nordamerika

0,0%

0

Asien

4,1%

4

Afrika

0,0%

0

Oceanien

1,0%

1

Sydamerika

1,0%

1

Svarande

98

Inget svar

4

Procent

Antal

Folkskola/enhetsskola/grundskola

6,5%

6

Gymnasieutbildning 2 år/fackskola

12,9%

12

Minst treårigt gymnasium

18,3%

17

Folkhögskola

6,5%

6

Högskole-/universitetsexamen

55,9%

52

Svarande

93

Inget svar

9

Annat, ange vilken
1 år på gymnasium
Fil. Dr.
grundskola
gymnasium, vet inte hur lång
Lärling som snickare

83

Procent

84

Antal

1-3 år

42,3%

22

4 år

38,5%

20

5 år eller mer

19,2%

10

Svarande

52

Inget svar

0

Procent

85

Antal

1-3 år

42,3%

22

4 år

38,5%

20

5 år eller mer

19,2%

10

Svarande

52

Inget svar

0

Procent

Annat, ange vilken
bygg
Fordon
frisör

ingen
Lärarutbildning
teknisk fysik
vet ej

86

Antal

Samhällsvetenskap

18,1%

14

Naturvetenskap

16,9%

13

Humaniora

17,3%

9

Teknik

22,1%

17

Medicin/vård

16,9%

13

Teologi

2,6%

2

Ekonomi/administration

16,9%

13

Juridik

2,6%

2

Lantbruk

6,5%

5

Svarande

77

Inget svar

25

Procent

87

Antal

Arbetare

30,1%

28

Tjänsteman

21,5%

20

Högre tjänsteman

15,0%

14

Egen företagare

19,8%

18

Jordbrukare

3,2%

3

Övriga akademikeryrken

10,7%

10

Svarande

93

Inget svar

9

Procent

Annat, ange vad
förutom jobbet? hästar
Sjukskriven

88

Antal

Förvärvsarbete

75,6%

62

Arbetssökande

3,7%

3

Pensionär

6,1%

5

Hemarbetande

12,2%

10

Studerande

1,2%

1

Svarande

82

Inget svar

20

Högre

Oförändrat

Lägre

Svarande

Inget svar

Kärnämnen

24,0%

63,5%

12,5%

96

7

Karaktärsämnen

22,9%

57,3%

19,8%

96

7

89

Mycket bra
I vilken mån
uppfyller
utbildningen dina
förväntningar?
I vilken mån
uppfyller lärarna
dina förväntningar?

Ganska bra

Varken eller

Dåligt

Inte alls

Svarande

Inget svar

56,7%

24,7%

9,3%

1,0%

1,0%

97

6

59,8%

27,8%

9,3%

2,0%

1,0%

97

6

90

1

2

3

4

Pedagogiska

2,1%

3,1%

13,5%

43,8%

34,4%

3,1%

96

6

Kunniga

0,0%

1,0%

1,0%

12,5%

82,2%

3,1%

96

6

Engagerande

1,0%

1,0%

7.3%

30,2%

57,3%

2,1%

96

6

Stöttande

3,1%

5,2%

18,8%

36,5%

34,4%

2,1%

96

6

91

5

Vet ej

Svarande

Inget svar

Procent

Antal

Kompisarna

80,7%

71

Lärarna

68,2%

60

Flytta

20,5%

18

Skolans tekniska utrustning (tillgång till datorer mm)

27,3%

24

Spetsutbildningen

76,1%

67

Svarande

88

Inget svar

8

92

Annat, ange vad
allt
Att slippa min gamla skola
Det är en RIKTIG skola, till skillnad från högstadiet!
Folk är trevliga och har ofta tekniska intressen, som jag.
kul med något extra, prestige, hög studietakt det tvingar en att utvecklas
Kunskaperna jag har fått
man känner sig inte liksom utanför längre för nu har man en hel klass som är bra på matte, innan
gick man på en skola där i princip tyckte att matte var det äckligaste som fanns
mitt val till denna utbildning/skola var ett av de sämsta valen i mitt liv!!
Möjligheten att utvecklas, tillgång till mycket utbredd kunskap (inom området), enormt bra kontakt
med lärare och elever och väldigt stort stöd ifrån alla
Potatis?
Skolan
Skolans atmosfär. En del bra lärare (samhällsämnen)
Utbudet av kurser
Vi får väldigt mycket gjort på kort tid, så vi har lärt oss väldigt mycket, så det känns som man tar
vara på tiden.

Procent

Antal

Saknar mina kompisar

60,0%

24

Lärarna

15,0%

6

Flytta

12,5%

5

Skolans tekniska utrustning (tillgång till datorer mm)

25,0%

10

Spetsutbildningen

10,0%

4

Svarande

40

Inget svar

62

93

Annat, ange vad
En del lärare (naturämnena)
Kurslitteratur
Gå upp klockan 6 på morgonen
Inget.
Inte lika roligt som på högstadiet, men det behöver inte vara pga just denna linje.
nej
Oväntat hög studietakt och begränsad flexibilitet vad gäller egna val.
Pendlingen
Ris?
saknar hemmiljön, och jag stör mig lite på okunskapen här (dit jag har flyttat) om kulturen där jag
kommer ifrån
Utomståendes förväntningar

Procent

94

Antal

0-5 timmar

46,9%

45

6-10 timmar

30,2%

29

11-15 timmar

15,6%

15

16-20 timmar

3,1%

3

21 timmar eller mer

3,1%

3

Svarande

96

Inget svar

6

1

2

3

4

5

Vet ej

Svarande

Inget svar

Mer intressant

3,1%

2,1%

7,3%

35,4%

50,0%

2,1%

96

6

Mer motiverande

5,3%

9,5%

16,8%

34,7%

32,6%

1,1%

95

7

Större betygskonkurrens

5.2%

8,3%

18,8%

24,0%

32,3%

10,4%

96

6

Totalt

96

6

95

Procent

Antal

Ja

75,8%

72

Nej

3,2%

3

Osäker/vet ej

21,0%

20

Svarande

95

Inget svar

7

Motivering
...men jag har ingen annan kompis som gillar matematik! Alla gillar estetiska saker.
Det beror helt på personen. Det är väldigt krävande, speciellt om man inte riktigt behövt anstränga
sig under högstadietiden.
Det blir väldigt bra sammanhållning i klassen när alla är intresserade av samma sak och det är
motiverade lärare.
Det är en chans man bara får en gång i livet. om man är intresserad, varför inte söka?
du hamnar i en klass där alla är intresserade av samma sak som du, du får de bästa lärarna skolan
kan erbjuda, klassrummet kan se ut som ett bombnedslag och trots att vilken annan klass som
helst säkert skulle mista klassrummet skulle inte ni göra det, kort sagt du hamnar i gräddfilen
direkt. dessutom kan du prova på att läsa ditt specialämne på högskola innan du börjat där och kan
på så vis lättare veta om det är ngt du vill fortsätta studera. sedan är det definitivt ingen som vill
stoppa dig om du vill läsa ännu lite snabbare, tvärtom, de uppmuntrar dig. i matten slipper du
också gå igenom allt det där tråkiga med att repetera som de andra klasserna får göra.
därför att lärarna och eleverna kritiserar och dömer dig för att vara en plugghäst... skolan har blivit
som ett psykiskt hemsk ställe där jag blir psykiskt mobbad av lärarna och andra elever!! det är
HEMSKT!! speciellt när det kommer från vuxna och klasskamraterna som skulle bli kompisar till mig
Endast en kompis som verkligen vore intresserad, dock.
För det öppnar en helt ny värld för den som är redo, men om man inte är det. Avråder jag från
sökning till spets.
Har inga andra vänner
ja, om den är beredd på att plugga MYCKET. Och är intresserad av ämnena och möjligheterna.
Jag tycker att denna upplevelsen har varit otroligt givande hittills. Miljön med väldigt pedagogiska
lärare och trevliga elever (med samma intresse som en själv) tillsammans med den måttliga
stressen har utvecklat mig väldigt mycket som person och studieteknik. Dessutom så har det
gemensamma intresset gjort det väldigt enkelt att lära sig för att det alltid finns en elev som kan

96

hjälpa en utanför skolan.
Jag är själv inte jättenöjd. En viss typ av vän skulle jag kunna rekommendera.
Lärorikt och roligt ifall man har kunniga och pedagogiska lärare.
Man ska ta reda på ordentligt innan vad ordet spetsutbildning är, om det är spetsutbildning inom
ämnesområdet eller om det i verkligheten är en elitutbildning.
Mycket intressant, lärorikt och trevligt
Om de känner att de vill, orkar och har intresse.
Om de är intresserade av ämnet så självklart
Om det är rätt utbildning för den personen, eller om hen bara vill ha något extra så är det utmärkt
Om man har ambitionen, och vet ungefär vad man vill jobba med, så tjänar man på det.
Om personen har de intellektuella talanger som krävs för att klara av påfrestningen av snabbt
inlärande.
Skadeglädje

97

Procent
Ja

94,8%

91

Nej

0,0%

0

Osäker/vet ej

5,2%

5

Svarande

96

Inget svar

6

Motivering
:D
Det känns självklart för mig.
Det är bra att ha en bra utbildning. Det gör det enklare att få jobb.
Det är ju inte så att jag ÄR någonting efter gymnasiet, dessutom ska det bli intressant att få
studera vidare.
Därför att jag vill ha en utbildning som leder mig ut i ett yrkesliv.
Förmodligen studerar jag vidare efter att ha jobbat ett år. Men får jag fast anställning och det är
ett bra jobb som jag gillar så jobbar jag istället.
har inget direkt val, hehe
Intresserad av ämnet
Ja, det ingår redan i min utbildning. Tycker det då verkar smart om jag fortsätter på samma spår.
Jag kommer dock förmodligen att byta inriktning dvs från natur till samhälle.
Jag vill få en bra utbildning.
Jag vill ha utbildningen men jag tänker inte läsa inom den naturvetenskapliga pga av skkolan har
förstört de ämnena för mig, men jag vill ändå få en examen ifrån ett universitet pga av att det ser
bättre ut på cv:et och då kommer jag få lättare att få jobb
Jag vill utveckla mig mera i området som jag har fått ökat intresse för
Jag vill veta mer

98

Antal

Klart jag ska, jag tänker inte stanna här.
linjen är studieförberedande, dvs jag har inget annat val, jag måste läsa vidare för med min
utbildning får jag inget jobb
Självklart!
spetsutbildningen ger mig ingen utbildning som man kan få ett intressant jobb med. De intressant
jobben kräver högskoleutbildning
Utbildningen är inte arbetsförberedande på något sätt, sen så läser man ju spetsutbildningen för att
kunna få ett försprång in på högskolan
Vill lära mig mer.
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Procent

Antal

Inom mitt spetsområde

62,0%

49

Vet ej

38,0%

30

Svarande

79

Inget svar

18

Annat, ange vilket
Astrofysik
Data / Programmering
Datorvetenskap
Ekonomi eller annat liknande
Eller kemi.
Eventuellt inom försvarets officersutbildning.
Fysik\matte
Förmodligen inom något som är besläktat med mitt spetsområde, men jag har ingen aning om vad
jag vill göra i framtiden, så det är omöjligt att säga vad jag ska studera.
Gärna något inriktat på en kombination av mitt spetsområde och biologi
Inom någonting annat än mitt spetsområde
Inom samhällsvetenskapliga ämnen förmodligen.
Juridik
matte och fysik
och ekonomi.
troligen något med viss anknytning till fysik eller matematik. Men kan mycket väl vara något annat.
Oavsett vad så tror jag att spetsutbildningen kommer ha varit nyttig pga. att man tränar
färdigheter o inte bara fysik
Tänkbara yrken för mig är meteorolog, agronom, hortonom eller arkitekt.
Vill studera till lärare i kemi eller möjligen historia.
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Bilaga 2
Föräldraenkät, resultat

Procent

101

Antal

Man

42,9%

72

Kvinna

57,1%

96

Svarande

168

Inget svar

0

Procent

102

Antal

Sverige

85,7%

144

Övriga Norden

3,6%

6

Övriga Europa

6,5%

11

Nordamerika

0,0%

0

Asien

1,2%

2

Afrika

1,8%

3

Oceanien

0,6%

1

Sydamerika

0,6%

1

Svarande

168

Inget svar

0

Procent

Antal

Ren landsbygd i Sverige

9,5%

16

Mindre tätort i Sverige

32,7%

55

Stad eller större tätort i Sverige

32,7%

55

Stockholm, Göteborg eller Malmö

15,5%

26

Övriga Norden

0,0%

0

Övriga Europa

5,9%

10

Nordamerika

0,0%

0

Asien

1,2%

2

Afrika

1,2%

2

Oceanien

0,6%

1

Sydamerika

0,6%

1

Svarande

168

Inget svar

0

103

Procent

104

Antal

Sverige

95,2%

159

Övriga Norden

0,0%

0

Övriga Europa

3,6%

6

Nordamerika

0,0%

0

Asien

0,6%

1

Afrika

0,0%

0

Oceanien

0,6%

1

Sydamerika

0,0%

0

Svarande

167

Inget svar

1

Procent

105

Antal

Förälder

97,0%

160

Vårdnadshavare

3,0%

5

Svarande

165

Inget svar

3

Procent














Antal

På lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden

12,2%

20

I villa eller radhus i småhusområde

49,4%

81

I lägenhet i flerfamiljshus

30,5%

50

Inackorderad i värdfamilj (pga att han/hon går spetsutbildningen)

4,3%

7

Inackorderad på internat (pga att han/hon går spetsutbildningen)

3,7%

6

Svarande

164

Inget svar

4

Annan, ange hur
inackorderad i lägenhet tillsammans med andra elever på programmet
Lägenhet tillsammans med annan student pga att hon går spetsutbildningen.
Studentlägenhet där hon går spetsutbildningen
i lgh som skolan ordnat med
I studentlägenhet
Hyr rum(pga att han går spetsutbildningen)
Hyr ett rum
Växelvis boende villa-lägenhet i stan
Inackorderad men inte i någon värdfamilj utan han har hyrt ett rum. Till hösten kommer han att hyra en
etta i tredje hand.
Deltid lägenhet bostadsrätt, deltid villa småhusområde
hyr rum privat
Delat boende

106

Procent "ja"

Antal "ja"

Mitt barns högstadium och gymnasium ligger i samma ort

41,5%

68

Mitt barns högstadium och gymnasium ligger i olika orter

47,6%

78

Mitt barn pendlar för att gå på gymnasiet

32,9%

54

Mitt barn/vi flyttade till annnan ort pga hans/hennes gymnasieval

13,4%

22

Svarande

164

Inget svar

4

107

Procent

108

Antal

10 mil eller mindre

18,1%

4

11-50 mil

63,6%

14

51-100 mil

18,1%

4

mer än 100 mil

0,0%

0

Svarande

22

Inget svar

146

10-50 km

51-100 km

mer än 100 km

Svarande

Inget svar

Dagpendlar

82,7%

13,5%

3,8%

52

116

Veckopendlar

0,0%

25,0%

75,0%

4

164

109

Samhällsvetenskap

Matematik

Procent

Antal

Naturvetenskap (inklusive Scienceprogrammet och
program med både matematik och naturvetenskap)

22,0%

36

Samhällsvetenskap

18,3%

30

Fysik

14,6%

24

Matematik

25,0%

41

Humaniora (språk och historia)

20,1%

33

Svarande

164

Inget svar

4
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hade höga betyg inom
spetsomårdet på
högstadiet/grundskolan

blev rekommenderad av
personal på sitt
högstadium att söka
spetsubildningen






















Procent "ja"

Antal "ja"

hade höga betyg på högstadiet/grundskolan

64,0%

105

hade höga betyg inom spetsområdet på högstadiet/grundskolan

47,6%

78

har visat stort intresse för spetsområdet på högstadiet/grundskolan

71,3%

117

blev rekommenderad av personal på sitt högstadium att söka spetsutbildningen

19,5%

32

Svarande

164

Inget svar

4

Annan orsak, ange vad
kände lärare på spetsutbildningen
Erhöll information om spetsutbildningen efter en 7:e placering i riksfinalen i mattetävlingen Pythagoras
Quest
Läste MaA-MaC i år 9 och ville få möjlighet till utmaningar
slippa vara uttråkad av skolan
skolan föll henne i smak
ville flytta hemifrån.
har visat fallenhet för naturvetenskapliga ämnen och matematik
gymnasieinfo om spetsutbildningen
ville läsa med en motiveradgrupp
Ville starta lite på nytt
hittade själv info om utbildningen och ville gå den
har stort intresse av arkeologi
Ville ha så bred utbildning som möjligt inom naturvetenskap
för att få utmaningar
att hon även flytta till annan ort
utlandsboende under 3 år som avslutades med nystartad highschool med liknande sätt att tänka och
studera
Vår dotter ville fortsätta att utforska matematiken.
älskar matte, avskyr sin gamla skola
Det fanns lediga platser på den utbildningen när han inte hade kommit in på övriga val.
Har länge haft intresse för denna typ av spetsutbildning och hade planer på att söka till Danderyd innan
möjligheten kom på hemorten.
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Regional fotbollsskola
Rekommenderad av föräldrar och äldre kamrater att söka spetsutbildningen
av lust
Hon fick info.( brev)om utbildningen och blev intresserad.
rekommenderad av föräldrar och äldre kamrater
Ville läsa en Sh-linje som var lite mer än bara Sh
brinnande intresse för historia
Historieintresserad och studiemotiverad
tips från vän
blev inspirerad att söka utb. på Öppet hus
Hon hade redan valt utbildning när den blev spets. Vi valde alltså egentligen inte spetsen.
Lockad av innehållet i spetsprogrammet och profilen och ryktet hos den skola som ger programmet
Valde gymnasiet i första hand och då det fanns spetsutbildning inom intresseområdet sökte hon detta.
Gymnasieskolan var viktigare än spetsutbildningen.
rekommenderad denna skola av elever som gått där, samt bra öppet hus vid val av linjer
jag som förälder hade hört om utbildningen
Hon ville gå samhällsprogram. Vi var på besök i skolan och hon bestämde sig direkt för att söka dit för att
skolan var trevlig och verkade bra. Det visade sig att skolans samhällsprogram blev utsedd till
spetsutbildning hon sökte den liksom på vanligt sätt för att ha större möjligheter att komma in.
Valde efter skola
Vid valtillfället var utbildningen ännu inte spets
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Lärare inom annat
ämne

Jag (förälder/vårdnadshavare) ville att mitt barn
skulle gå spetsutbildningen

Procent




Antal

Lärare inom spetsområdet

46,9%

15

Lärare inom annat ämnesområde

6,3%

2

Studievägledare

34,4%

11

Jag (förälder/vårdnadshavare) ville att mitt barn skulle gå spetsutbildningen

12,5%

4

Svarande

32

Inget svar

136

Annan person, ange vem
Kompisar som redan gick där
Detta borde vara ett flerval.
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Procent

114

Antal

Arbetarfamilj

16,5%

27

Jordbruksfamilj

0,6%

1

Tjänstemannafamilj

25,0%

41

Högre tjänstemannafamilj

12,2%

20

Akademikerfamilj

36,0%

59

Egen företagare

9,7%

16

Svarande

164

Inget svar

4

Procent














Antal

Folkskola/enhetsskola/grundskola

1,3%

2

Gymnasieutbildning 2 år/fackskola

12,6%

20

Minst treårigt gymnasium

19,5%

31

Folkhögskola

1,3%

2

Högskole-/universitetsexamen

65,4%

104

Svarande

159

Inget svar

9

Annan, ange vilken
Doktorsexamen
förskollärare
2-årig vårdhögskola
1 år ekonimisk linje på gymnasiet
Doktorsexamen
Utländsk MBA
4 årigt tekniskt gymnasium + 20p högskola
Sjuksköt samt statsvetenskap
ekonomexamen
Inte fullt avslutad högskoleutbildning
Gymnasieutb 2 år och 80 p Högskola
El-Program
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Procent

116

Antal

1-3 år

27,9%

29

4 år

30,6%

32

5 år eller mer

41,4%

43

Svarande

104

Inget svar

64

Procent














Annan, ange vilken
Pedagogik
Pedagogik, lärare
diakoni
fritidsledare och språk och kommunikation
Fil. mag. i företagsekonomi, Stockholms universietet
IT
FRITIDSLEDAREUTBILDNING
Socialt arbete och juridik
pedagogik
journalistik
journalistik
media
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Antal

Samhällsvetenskap

15,8%

15

Naturvetenskap

15,8%

15

Humaniora

16,8%

16

Teknik

17,9%

17

Medicin/vård

14,7%

14

Teologi

1,1%

1

Ekonomi/administration

11,6%

11

Juridik

4,2%

4

Lantbruk

2,1%

2

Svarande

95

Inget svar

73

Procent



















Annat, ange vad
egen företagare
egenföretagare
Egetforetag
eget företagare
Egen företagare.
Administratör
Egen företagare
Förbereder eget företagande
egen företag
uppstart av eget företag
Fastighet service
mammaledig
egen företagare
Eget företag
samt distansstuderande
politiker
Sjukpensionär
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Antal

Förvärvsarbetande

91,4%

138

Arbetssökande

3,3%

5

Pensionär

3,3%

5

Hemarbetande

1,3%

2

Studerande

0,7%

1

Svarande

151

Inget svar

17

Högre

Oförändrat

Lägre

Svarande

Inget svar

Hur har ditt barns betyg i specialinriktningen
påverkats av gymnasievalet?

20,1%

70,4%

9,4%

159

9

Hur har ditt barns betyg påverkats av
gymnasievalet?

20,1%

70,4%

9,4%

159

9
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Mycket
bra

Ganska
bra

Varken
eller

Dåligt

Inte alls

Svarande

Inget svar

I vilken mån uppfyller ditt
barns utbildning dina
förväntningar?

66,5%

25,0%

7,3%

1,2%

0,0%

164

4

I vilken mån uppfyller ditt
barns lärare på
spetsutbildningen dina
förväntningar?

65,2%

26,8%

7,3%

0,6%

0,0%

164

4

Hur upplever du kontakten
med personalen på
spetsutbildningen?

45,7%

35,4%

13,4%

4,3%

1,2%

164

4
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1

2

3

4

Pedagogiska

1,2%

1,2%

6,2%

29,6%

38,9%

22,8%

162

6

Kunniga

1,8%

0,0%

1,2%

17,2%

71,2%

8,6%

162

6

Engagerande

1,9%

0,6%

1,2%

18,5%

67,9%

9,9%

162

6

Stöttande

3,1%

1,8%

6,7%

30,7%

42,9%

14,7%

162

6

121

5

Vet ej

Svarande

Inget svar

Procent "ja"





























Antal "ja"

Kompisarna

25,3%

41

Lärarna

25,3%

41

Skolans tekniska utrustning (tillgång till datorer mm)

4,9%

8

Spetsutbildningen

64,8%

105

Svarande

162

Inget svar

6

Annat, ange vad
Helheten, gick inte att ange flera alternativ på denna fråga.
kompisarna
Kompisarna, lärarna och spetsutbildningen (det gick inte att kryssa i mer än ett alternativ!)
Vi vet inte eftersom vår som är mycket tystlåten och inte berättar något om utbildningen.
En kombination av allt, det verkar fungera väldigt bra.
Allt ovan.
Bra föreningar, bra bibliotek
Skolan som helhet, en mycket bra skola.
Fler alternativ går ej att markera, fel på sidan?
En del mycket bra lärare
att växa som individ
även spetsutbildningen, kunde inte välja båda!
Kombinationen av utbildningen och de kompisar hon har där
Eftersom det INTE gick att göra fler val: Lärarna, ffa inom spetsämnet
Lärarnas kompetens och likasinnade skolkompisar
kompisarna
Att han verkar engagerad och vill fortsätta
en väldigt fin och sammanhållande klass
Det går ju inte alls att ange flera alternativ men det är både kompisar, lärare och spetsutbildningen
Bra grundutbildning
+ kompisarna
Kompisar ,lärare, Spetsutbildn
studieintresserade kompisar, engagerade lärare, frihet under ansvar/ eget arbete
Akademiska miljön
Fungerar
kombinationen
Spets+kompisar+lärare
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Och kompisarna
lärarna, spetsutbildningen
och kompisarna
Att han utvecklats enormt inom spetsämnet och nått ett fantastiskt djup och en förståelse inom ämnet
redan under första året.
förståelse för ensamkommande barn
Gick ej att ange flera alternativ, men alla kan markeras!
Hon trivs
+ kompisar och läraren (går inte att kryssa i flera rutor)
elevernas gemensamma intresse för studierna
mitt barns egna önskemål är verklighet
pedagogiken att man läser om tex global orättvisa och då tar man upp ämnet i flera skilda ämnen som i
engelska, naturkunskap, samh, historia och förstås i ämnet Global kunskap..ev. i matte också?
Det går inte att ange flera alternativ, men det står att det ska göra det.
Min son trivdes inte, tyckte att han lärde sig för lite. För mycket grupprocess. Han lämnar spetsutbildningen
för vanlig Sam på annan skola i h öst
Inriktningen (global)
Kompetensen hos lärarna, engagemanget
Att hon valt själv.
hela andan på denna skola
Utbildningen, engagemanget
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Procent "ja"























Antal "ja"

Saknar kompisarna

27,5%

22

Lärarna

6,3%

5

Skolans tekniska utrustning

5,0%

4

Spetsutbildningen

3,8%

3

Svarande

80

Inget svar

88

Annat, ange vad
inget
Nej, inget har blivit sämre.
jobbigt att pendla.
allt är bättre
Restid till skolan
inget
Nej
Nej, till det bättre.
nej
Nej
nej
Skolmatte är mycket sämre
Inget
nej
Blir för små klasser - svårt att känna gemenskap
Nej, han trivs mycket bra nu.
Att antalet fysikkurser minskat efter att det blev en ren spetsutbildning i matematik i stället som förut då
det var blandat matte och fysik
Nej bättre då mitt barn som är ett högpresterat barn får de utmaningar som jag som förälder efterlyst
under högstadiet och bakåt. Högpresterande barn glider igenom småskolan och missar att lära sig
studieteknik, grundläggande matte tex därför att dom kan lösa ett tal ändå. Har påtalat detta för mitt barns
tidigare skola på varje utvecklingssamtal genom åren och ingenting har gjorts. Detta borde undersökas hur
man tar hand om överpresterande barn i småskolan!!!
inget
Jag vill inte tro att något har blivit sämre men jag saknar kontakten med skolan som vi hade på högstadiet
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nej, allt är bara positivt
nä
Vet ej
Inget
Skolmaten
bara bättre
stressen har ökat
entusiastiska lärare har en tendens att lägga på alltför många/stora arbetsuppgifter på dessa elever som är
så studiemotiverade/krävande, och i kombination med att studietakten redan är högre inom programmet så
tenderar arbetsbelastningen bli för stor. Dessa elever kan o vill prestera ett gott resultat vilket till slut blir
alltför pressande. Tid för reflektion/samordning o planering lärare emellan för att få arbetsbelastningen
jämnt fördelad och på en rimlig nivå för vad som krävs för dessa gymnasiekurser.
ändrad kursplan jämfört med innan ren matematik spetsutbildning, var tidigare mer fysik o blandad spets
Svårt med studietaktsomställning från grundskolan, skulle behövas hjälp med studieteknik osv
inget
Lite mindre tid till fotboll
Inget
Nej, bara bättre på alla sätt
saknar familjen
Nej inget
Inget sämre!
Inget har blivit sämre
inget
inget
Inget
Nej, inget har blivit sämre.
inget
Allt är bättre
nej
Allt har blivit bättre, han får studera med personer som är studiemotiverade och är extra
samhällsengagerade. Alla är justa och respekterar varandra. Klimatet på skolan är extremt bra. Man skulle
önska att alla elever skulle få chansen att gå i en skola som Globala där alla klasser oavsett program och
vilken årskurs man går i är justa och intresserade av varandra. Man borde fundera och utreda varför det
funkar så bra på den här skolan. Alla läser ju inte spetsutbildningen så det är ju inte därför..
nej
Mitt barns spetsutbildning kommer att märkas först i åk 3 så det känns lite konstigt att svara på detta
Han är besviken på spetsutbildningen, som han inte tycker är någon spets. Det har inte varit någon skillnad
mot vanlig Sam under första året.
studietakten är för hög
Det makabra i att klassen splittras upp efter ett år för att blandas med den andra. Ungarna är otroligt
ledsna
gamla datorer
Han är beskiven på spetsutbildningen som han anser inte existerar

125

Procent

















Antal

Mer intressant/motiverande

82,4%

131

Större betygskonkurrens

8,8%

14

Ingen större skillnad

6,9%

11

Mindre intressant/motiverande

1,9%

3

Mindre betygskonkurrens

0,0%

0

Svarande

159

Inget svar

9

Annat, ange vad
ingen betygskonkurrens här heller
Långa dagar och oftast mycket läxor, men de flesta ämnen är motiverande
Stimulerande/intressantare/mer utmanande
Oväntat hög studietakt som vi inte förstått innan.
att det finns personal som bryr sig om dessa elever och stöttar de
Och då hade Erik i spetsämnet en oerhört bra lärare i högstadiet!
Han är självklart intresserad samtidigt som betygskonkurrens är större
Högre svårighetsgrad
det verkar vara stor betygskonkurrens
se föregående svar
MYCKET MER STRESS o HÖGRE TEMPO
mindre betygskonkurrens
Större krav men mer motiverande. Tyvärr kan man tycka att det krävs mer för att få ett MVG i den här
skolan än i andra skolor. Min sons MVG i matte är mycket tyngre än hans kompis MVG som han fick i en
friskola. Kompisens MVG hade som bäst räckt till ett G i Globala Gymnasiet. Det kan vara stressande att
veta att hade man inte valt Globala och Spetsutbildningen så kanske man hade fått högre betyg på en
friskola som tex Jensen där man inte alls ställer så höga krav. Något att jobba med för statsmakten.
Här går det inte heller att kombinera svar
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Både mer intressant och mindre betygskonkurrens. Borde varit flervalsfråga.
Samt större betygskonkurrens
bättre upplägg på utbildningen
Blev inte som tänkt
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Procent

128

Antal

Ja

86,4%

140

Nej

1,2%

2

Osäker/Vet ej

12,3%

20

Svarande

162

Inget svar

6

Procent

129

Antal

Ja

98,2%

160

Nej

0,0%

0

Osäker/vet ej

1,8%

3

Svarande

163

Inget svar

5

Procent

Antal

Inom hans/hennes spetsområde

68,4%

108

Inom annat område

13,3%

13

Osäker/Vet ej

18,4%

29

Svarande

158

Inget svar

10
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Bilaga 3
Intervjumall – skolpersonal
Bakgrundsfrågor
• Beskriv er skola exempelvis utifrån,
- När startades den? Hur många elever har ni? Vilka program erbjuder skolan? Hur många
elever går på skolan?
- Beskriv er typelev på skolan. Hur ser antagningspoängen ut för era utbildningar? Hur ser
elevernas betyg ut på skolan?
- Beskriv era elevers bakgrund. Hur ser fördelningen mellan elever boende på orten,
inpendling och inflyttning ut? Hur många elever har svensk respektive utländsk bakgrund?
- Beskrivs vårdnadshavarnas/föräldrarnas bakgrund. Utbildningsnivå, yrken och etnicitet.
•

Hur kommer det sig att ert gymnasium valde att delta i försöksprojektet med spetsutbildningar på
gymnasienivå?

•

Hur har ni organiserat er spetsutbildning?
- Vilken personal arbetar med spetsutbildningen?
- Har ni specialrekryterat någon personal?
- Hur har ni arbetat för att sprida information om er utbildning?
- Har ni fått extra stöd av kommunen för spetsutbildningen?

•

Hur många elever läser på er spetsutbildning?

Urvals- och antagningsfrågor
• Hur informerar ni om er spetsutbildning?
•

Vilka urvalskriterier användes för intag på er spetsutbildning?
- Betyg? Antagningsprov? Intervju? Personligt brev? Övrigt?
- Vem utformar och bedömer antagningsprovet?
- Vilka personer närvarar vid intervjun?
- Vem bedömer det personliga brevet?
- Hur vägs de olika antagningskriterierna samman?

•

Har urvalsförfarandet kunnat tillämpas på det sätt som planerades?

•

Har urvalsförfarandet varit det rätta med avseende på utbildningens mål och innehåll?
- Hur väl svarar urvalskriterierna gentemot elevernas prestationer? Hjälper de till att förutsäga
hur väl eleverna kommer att klara studierna?
- Har urvalskriterierna hjälpt er att få de studenter ni vänder er till på er utbildning?

Elevrelaterade frågor
• Vad betyder det för eleverna att få koncentrera sig på sitt intresseområde under gymnasietiden?
•

I vilket förhållande står spetsutbildningen till skolans övriga utbildningar?
- Samverkan? Konkurrens?

•
•

Har någon elev avbrutit studierna? Varför?
Engagerar sig skolan i inflyttade elever utanför skoltid? I så fall hur?
- Går det att skönja någon skillnad huruvida inflyttade elever presterar bättre, sämre eller
likvärdigt med elever från orten?
- Engagerar sig föräldrar/vårdnadshavare i sina inflyttade barn när de bor på annan ort?

•

Vilken bakgrund har era elever?
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-

Kön (vilket kön är över- underrepresenterat)?
Socioekonomisk bakgrund?
Vårdnadshavarnas/föräldrarnas utbildningsnivå?
Etnicitet?
Uppväxtort?

Samverkan med universitet och högskola
• Med vilka universitet/högskolor samverkar ni? Eller planerar att samverka med?
- Hur har ni valt ut era samarbetspartners? Hur fungerar samarbetet?
•

I vilken utsträckning har eleverna erbjudits och tagit del av möjligheten att läsa högskolekurser?
- Har lärosätet erbjudit ’rätt’ kurser?

•

Är det möjligt för eleverna att tillgodogöra sig kurserna, dels kunskapsmässigt, dels i
högskolepoäng?
- Ligger kurserna rätt tidsmässigt jämfört med gymnasiets undervisning?

•

Erbjuder universiteten och högskolorna något annat än kurser? Exempelvis seminarier,
laborationer eller konferenser?

•

Tror ni att eleverna kommer att fortsätta till universitet eller högskolan inom spetsutbildningens
område eller var tror ni att de tar vägen?
- Påverkar spetsutbildningen elevernas attityd till högre studier?

Samverkan med kommunen, Skolverket och politikers roll
• Har er kommun stöttat etableringen av er spetsutbildning?
•

Hur upplever ni er relation till Skolverket gällande spetsutbildningen?
- Hur upplever ni Skolverkets information om regler, ansökningar etc?
- Beslutsfattande (tid innan beslut fattades på er ansökan)?

•

Hur uppfattar ni regeringens och politikernas intresse för spetsutbildningen?
- Är det tydligt vad deras syfte med försöksverksamheten med spetsutbildningarna är?
- Upplever ni det som att försöket med spetsutbildningarna har politiskt stöd?

Utbildningens kvalitet
• Hur definierar ni ’spets’ i er utbildning?
- Nivå?
- Fördjupning?
- Resurser – lärartimmar?
- Datorer? Övriga tekniska hjälpmedel annat material (exempel vad)?
- Ekonomiska resurser?
- Utbildningens tempo?
- Annat?
•

Hur skiljer sig er spetsutbildning från era andra gymnasieutbildningar? (Speciellt från
profilutbildningar)

Vilken betydelse har det haft att utbildningen innehåller gymnasiekurser med särskild breddning
och fördjupning, inom det ämne eller ämnesområde som spetsutbildningen är inriktad mot?
Jämför med vad som får förekomma på det nationella program som närmast motsvarar
spetsutbildningen!

132

•

Hur har utbildningen utvecklats, bl. a. med avseende på pedagogiska idéer, arbetssätt, IKT och
internationella anknytningar?

•

Vilken erfarenhet har ni av att undervisa på spetutbildningen (ex ordning, motivation, intresse)?
Jämför med att undervisa i andra klasser?

•

Har ni planer på att ändra spetsutbildningen inför kommande läsår?
- Antagning
- Resurser?
- Fördjupning?

•
•

Hur kan spetsutbildningen förbättras?
Vilken betydelse har lärarnas utbildnings-/kompetensnivå haft för spetsutbildningen?
- Har ni anställt lärare speciellt för att arbeta med spetsutbildningen?
- Vilken betydelse har lärarens engagemang respektive utbildning för kvaliteten på
undervisningen?

•
-

Vilken betydelse har samverkan med universitet och högskola haft för kvaliteten på
spetsutbildningen?
Hade skolan etablerade kontakter med universitet och högskola innan spetsutbildningen började?

•
-

Vilka effekter har utbildningen haft på skolan i övrigt?
Spridningseffekter?
Rykte?

•

Övrigt?
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Bilaga 4
Intervjumall – elever
Bakgrundsfrågor
• Var har du gått i skolan i mellanstadiet och högstadiet?
- Samma stad?
- Kommunal skola eller friskola?
- Har du flyttat till orten där du läser spetsutbildningen?
- Hur långt pendlar du?
•

Vilket spetsprogram läser du?

•

Hur fick du information om spetsutbildningen?

•

Hur kommer det sig att du valde att börja på spetsutbildningen?
- Vilka argument hade du för och emot att börja på en spetsutbildning?

•

Uppmuntrade någon dig att läsa på spetsutbildningen? Vem?
- Medverkade/påverkade din studievägledare på grundskolan ditt val att läsa på spetsutbildningen?
- Uppmuntrade eller avrådde studievägledaren dig att söka en spetsutbildning?
- Vilka attityder mötte du från dina lärare, föräldrar och kompisar?

•
•
•

Vad arbetar dina föräldrar med?
Har de svensk eller utländsk bakgrund?
Har du syskon?
- Vad gör de?
- Vilken utbildning har de?

Urvals- och antagningsfrågor
• Vilka urvalskriterier förutom betyg användes för intag på din spetsutbildning?
•

Hur upplevde du antagningsprovet?
- Stämmer provet bra – mindre bra överens med kraven som ställs på utbildningen?

•

Hur upplevde du den personliga intervjun?
- Vilka närvarade på intervjun?
- Vilka frågor ställdes under intervjun?

•

Hur upplevde du det att författa det personliga brevet?

•

Andra urvalskriterier?

•

Fick du feedback på de olika urvalskriterierna?
- Hur viktades de olika urvalskriterierna vid antagningen?

•

Fick du någon hjälp att förbereda dig för urvalet och antagningen?
- Av vem?

Syn på spetsutbildningen
• Vad betyder det för dig att du har fått möjlighet att koncentrera dig på ditt intresseområde under
gymnasietiden?
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•

Vad är skillnaden att läsa en spetsutbildning på gymnasiet jämfört med att läsa en vanlig
högstadieutbildning?

•

Vad kände du till om ditt gymnasium innan du började på spetsutbildningen?

•

Varför valde du att söka till just detta gymnasium?

Studiesociala frågor
• Hur uppfattar du din studiesociala situation? Är det annorlunda mot att läsa en vanlig utbildning?
•

Hur uppfattar du dina lärare?
- Är de engagerade? - Oengagerade?
- Kunniga? Okunniga?
- Pedagogiska? Opedagogiska?
- Hjälpsamma?
- Annat?

•

Hur uppfattar du dina klasskamrater?
- Är din relation till dina nuvarande klasskamrater annorlunda än när du gick i en vanlig
högstadieklass? (Kamp om betyg, kamratskap etc)

•

Hur trivs du på skolan?

•

Hur upplever du att det är att flytta hemifrån? (I de fall det är relevant)
- Hjälper skolan till med praktiska saker?
- Saknar du kompisar, familj etc?

•

Anordnar skolan några aktiviteter utanför skoltid som ni elever i spetsutbildningen kan delta i?
- Är sådana aktiviteter viktiga/oviktiga för dig?
- Vilken betydelse har de för din studiesociala miljö? (Gäller främst de som har flyttat
hemifrån)

Samverkan med universitet och högskolor
• I vilken utsträckning har du erbjudits möjlighet att läsa högskolekurser? Vid vilken högskola/vilket
universitet?
- Om inte, från vilken termin erbjuds högskole- och universitetskurser?
•

Får ni information om möjligheter att läsa på universitet/högskola (senare under utbildningen)?

•

Har universitetet/högskolan anordnat relevanta kurser för din spetsutbildning?

•

Hur uppfattar du dessa kurser?
- Intressanta, svåra, givande etc
- Tycker du att du ges möjlighet att läsa lagom många högskole-/universitetskurser?
- Tycker du att du kan tillgodogöra dig kurserna?

•

Funderar du på att läsa vidare vid högskola/universitet efter gymnasiet?
- Inom vilket ämnesområde (samma som spetsutbildningen?)
- Har spetsutbildningen påverkat din syn på högre utbildning?
- Val av studieområde?

Utbildningens kvalitet
• Hur tycker du att en bra lärare ska vara?
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•

Hur upplever du lärarna på spetsutbildningen jämfört med högstadiet?
- Är det någon skillnad på lärarna i spetsämnet/spetsämnena än dina lärare i andra ämnen?

•

Tycker du att spetsutbildningen motsvarar dina förväntningar?
- Inom ditt ämnesområde?
- Undervisningen?
- Skolmiljön? (Kompisar, utrustning)
- Lärare?
- Studievägledning?

•

Finns det något du skulle vilja förändra med spetsutbildningen?
- Vad är det bästa och sämsta med spetsutbildningen?
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Bilaga 5
Intervjupersoner skolpersonal
Skola A
Biträdande rektor och kontaktperson för spetsutbildningen – IP 1 Skola A
Lärare 1 i spetsämne och kontaktlärare för spetselever – IP 2 Skola A
Lärare 2 i spetsämne och kontaktlärare för spetselever IP 3 Skola A
Skola B
Lärare 1 i spetsämne – IP 1 Skola B
Lärare 2 i spetsämne – IP 2 Skola B
Lärare i annat ämne – IP 3 Skola B
Rektor och ansvarig för spetsutbildningen – IP 4 Skola B
Övrig personal – IP 5 Skola B
Skola C
Lärare 1 i spetsämne, koordinator Leonardo – IP 1 Skola C
Övrig personal – IP 2 Skola C
Lärare i annat ämne – IP 3 Skola C
Rektor och ansvarig för spetsutbildningen – IP 4 Skola C
Skola D
Lärare 1 i spetsämne – IP 1 Skola D
Lärare 2 i spetsämne – IP 2 Skola D
Rektor och ansvarig för spetsutbildningen – IP 3 Skola D
Skola E (2010-05-06)
Ansvarig för spetsutbildningen och ämnesansvarig för spetsämnet – IP 1 Skola E
Lärare i spetsämne - IP 2 Skola E
Rektor – IP 3 Skola E
Skola F
Lärare i spetsämne – IP 1 Skola F
Lärare i annat ämne – IP 2 Skola F
Rektor och ansvarig för spetsutbildningen – IP 3 Skola F
Skola G
Lärare i spetsämne – IP 1 Skola G
Lärare i annat ämne IP 2 Skola G
Studievägledare – IP 3 Skola G
Rektor och ansvarig för spetsutbildningen – IP 4 Skola G
Skola H
Lärare 1 i spetsämne, – IP 1 Skola H
Lärare 2 i spetsämne – IP 2 Skola H
Lärare 3 i spetsämne – IP 3 Skola H
Rektor och ansvarig för spetsutbildningen – IP 4 Skola H
Skola I
Lärare 1 i spetsämne och mentor åt spetsklassen – IP 1 Skola I
Lärare 2 i spetsämne och mentor åt spetsklassen – IP 2 Skola I
Rektor och kontaktperson för spetsutbildningen – IP 3 Skola I
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Elever
Elev 1 Flicka, uppvuxen på orten
Elev 2 Flicka, uppvuxen i grannkommun
Elev 3 Flicka uppvuxen på orten
Elev 4 Flicka, flyttat till orten
Elev 5 Pojke, uppvuxen på orten
Elev 6 Flicka, uppvuxen i grannkommun, pendlar
Elev 7 Pojke, pendlar
Elev 8 Pojke, uppvuxen i grannkommun, pendlar
Elev 9 Flicka, uppvuxen i grannkommun
Elev 10 Flicka, flyttat till orten
Elev 11 Pojke, flyttat till orten
Elev 12 Flicka, flyttat till orten
Elev 13 Pojke, uppvuxen i grannkommun, pendlar
Elev 14 Pojke, uppvuxen i grannkommun, flyttat till orten
Elev 15 Flicka, flyttat till orten
Elev 16 Flicka, uppvuxen grannkommun
Elev 17 Pojke, pendlar
Elev 18 Pojke, pendlar
Elev 19 Flicka, uppvuxen på orten
Elev 20 Pojke, uppvuxen i grannkommun, pendlar
Elev 21 Flicka, uppvuxen på orten
Elev 22 Pojke, flyttat till orten
Elev 23 Pojke, bor på orten
Elev 24 Flicka, uppvuxen på orten
Elev 25 Flicka, uppvuxen på orten
Elev 26 Pojke, pendlar
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