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Förord 
 
Försöket med de gymnasiala spetsutbildningarna har nu pågått i två år. Spetsutbildningarna 
väcker debatt, inte minst efter regeringens beslut att även starta försöksverksamhet med 
spetsutbildningar i grundskolans högre årskurser. För spetseleverna och skolpersonalen i 
gymnasiet framstår utbildningarna främst som en spännande utmaning.  

Efter två år är tongångarna positiva, både från personal och från elever. Vi vill tacka alla som 
bidragit till utvärderingen: personal och elever på spetsgymnasierna, elevernas vårdnadshavare, 
huvudmän som anordnar spetsutbildningar samt representanter för de  universitet som 
spetsgymnasierna samarbetar med. Stort tack för att ni har låtit er intervjuas och för att ni 
besvarat våra olika enkäter. Vi vill också tacka Pär Bendz på Sociologiska institutionen vid 
Stockholms universitet för utskick och bearbetning av enkäterna samt för författande av delar av 
beskrivningen av materialbearbetningen och för insiktsfulla bidrag till analysen. Vi vill även tacka  
Alexandra Frenander för genomförande och transkribering av intervjuer. Slutligen vill vi tacka 
projektledaren Johan Linder samt Sven Sundin och Torun Rudin, alla på Skolverket, för gott 
samarbete.  
 
 
 
 
Göteborg och Stockholm 
22 augusti 2011 
 
Kerstin Bartholdsson och Hanna Sofia Johansson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

Viktiga slutsatser  
Rekrytering: Majoriteten av spetseleverna bodde redan på studieorten innan de började 
spetsutbildningen. En grupp elever dagspendlar från närliggande kommuner. Ett mindre antal 
elever har flyttat till kommunen där spetsutbildningen bedrivs. I praktiken innebär detta att 
spetsutbildningarna så här långt snarare kan ses som ett exempel på regionrekrytering än 
riksrekrytering. De skolor som har personal som kan erbjuda stöd att hitta boende har större 
andel inflyttade elever än skolor som inte erbjuder sådant stöd.  
 
Information: Skolpersonalen menar att det krävs externa resurser för att de ska kunna ha praktisk 
möjlighet att bedriva information utanför närregionen. I dagsläget sker riksinformation i första 
hand gemensamt via spetsutbildarnas förenings hemsida www.spetsutbildning.se samt 
Skolverkets hemsidor.  
 
Söktryck: Flera spetsutbildningar har lediga platser, vilket delvis kan förklaras med 
rekryteringsproblem och svårigheter med rikstäckande information. Det låga söktrycket leder 
ibland till att elever som i första hand anger andra orsaker än att de ville gå en spetsutbildning 
antas. Det låga söktrycket gör ibland att inget urval görs av sökande elever utan att alla sökande 
med grundläggande behörighet antas. 
 
Olika tolkningar av vad en ’spetsutbildning’ innebär: Det förekommer parallella tolkningar om vad en 
spetsutbildning innebär. I förgrunden för många informanter står idén att spetsutbildningarna ska 
fånga upp och utveckla spetselevernas eget intresse för ett ämnesområde. Idén att 
spetsutbildningarna snarare ska ’drilla talanger’ är inte lika betonad.  
 
Spetselevernas bakgrund: En majoritet av spetseleverna är själva födda i Sverige och har två 
svenskfödda föräldrar. Vidare har en majoritet relativt högutbildade föräldrar, detta gäller inte 
minst svenskfödda elever och elever med svenskfödda föräldrar. Elever med utländsk bakgrund 
har ökat under det andra verksamhetsåret, men är fortfarande i minoritet och främst 
koncentrerade till ett par skolor. Sammanfattningsvis kan en majoritet av spetseleverna sägas ha 
en stark socioekonomisk bakgrund.  
 
Meritpoäng: Skolpersonalen betonar vikten av meritpoängens betydelse i större grad än 
spetseleverna. Det finns en tendens till viss okunskap och ointresse för meritpoängsbetydelse hos 
spetseleverna. Det är dock viktigt att ungdomarna får god information om meritpoängssystemet 
då detta kan påverka deras framtida utbildningsmöjligheter. Personalens förslag att extra 
meritpoäng ska ges till alla spetselever bör utredas.  
 
Stor nöjdhet: Både spetseleverna och skolpersonalen är i huvudsak mycket nöjda med utbildningen 
och entusiastiska inför de utmaningar spetsutbildningarna innebär. Gymnasiepersonalen tycker 
att kontakterna med Skolverket fungerar mycket bra. Huvudmän och universitetspersonal 
uttrycker också nöjdhet med spetsutbildningarna.  
 
Förslag på åtgärder 
Rekrytering: Möjlighet att ge ytterligare ekonomiskt stöd till elever som inte bor på 
utbildningsorten bör utredas. I dagsläget kan vårdnadshavarnas ekonomi vara en avgörande 
punkt för vilka ungdomar som i realiteten har möjlighet att flytta för att läsa en spetsutbildning. 
Ekonomiskt stöd kan inkludera hyresbidrag och avståndsrelaterat bidrag till hemresor, till 
exempel en gång/månad. 
 

http://www.spetsutbildning.se/
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Information: Gymnasieskolorna saknar tillräckligt med egna resurser för rikstäckande information. 
Frågan hur information ska nå alla potentiella spetselever bör utredas, detta är inte minst viktigt 
för att bredda rekryteringsbasen till utbildningarna.  
 
Söktryck: Frågan om skolornas praktiska och ekonomiska möjligheter att bedriva sin utbildning 
med färre antal elever än platser bör utredas. I dagsläget förekommer att elever som bedöms ha 
mindre god förmåga att klara av en spetsutbildning antas på grund av att det är kostsamt att 
bedriva utbildning i små grupper.  
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1. Inledning  
Utbildningsfrågor diskuteras livligt i den offentliga debatten. Under de senare åren har allt fler 
aktörer uttryckt oro över 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 hävda sig 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 samt samhällsvetenskapliga eller humanistiska ämnen ska bedrivas under en 
försöksperiod med början 1 juli 2009. Syftet med försöksverksamheten är, enligt utbildnings-
minister Jan Björklund, att även teoretiskt duktiga elever ska ha rätt att utvecklas i sitt eget tempo 
och utifrån sina förutsättningar.2 Ett liknande försök med spetsutbildningar i grundskolans högre 
årskurser kommer att startas hösten 2012.3 

Enligt Utbildningsdepartementets promemoria om inrättande av en försöksverksamhet är det 
viktigt att skolan anpassar undervisningen till alla elevers behov, såväl elever som behöver extra 
stöd som de elever som behöver extra utmaningar. Genom spetsutbildningar ska även elever ges 
möjlighet att få extra fördjupning och breddning i det ämne de har särskilt intresse för och 
kunskaper i. 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 högskole- eller universitetskurser parallellt med gymnasiestudierna. 
Detta kräver att huvudmannen har ett etablerat samarbete med ett universitet eller en högskola 
som kan erbjuda kurser av hög kvalitet inom ämnet eller ämnesområdet.4  

Statens Skolverk beslutar utifrån förordning (2008:793) vilka utbildningar som ska få delta i 
försöksverksamheten. Nio skolor, Danderyds gymnasium, Ehrensvärdska gymnasiet i 
Karlskrona, Europaskolan i Strängnäs, Globala gymnasiet i Stockholm, Härnösands gymnasium, 
Katedralskolan i Lund, Luleå gymnasieskola, Polhemsskolan i Lund samt Vasaskolan i Gävle, 
startade sina spetsutbildningar hösten 2009. Ytterligare 11 utbildningar startades hösten 2010 på 
Folkungaskolan i Linköping, Fässbergsgymnasiet i Mölndal, Gullmarsgymnasiet i Lysekil, 
Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg, Katedralskolan i Uppsala (två utbildningar) Sven 
Eriksonsgymnasiet i Borås, Tumba gymnasium, Viktor Rydbergs Gymnasium i Danderyd och 
Älvkullegymnasiet i Karlstad. Dessutom startade Katedralskolan i Lund sin andra spetsutbildning. 

Enligt förordningen ska försöksverksamheten utvärderas årligen med början efter det första 
verksamhetsåret och de huvudmän som deltar i försöket är skyldiga att medverka i uppföljning 
och utvärdering av försöksverksamheten. Skolverket har uppdragit åt Kerstin Bartholdsson, 
Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet och Hanna Sofia Johansson, Sociologiska 
institutionen vid Stockholms universitet, att genomföra utvärderingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Utbildningsdepartementet 2008-10-07.  
3 Förordning (2011:355) om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser. 
4 Förordning (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning. 
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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 riks-
rekryterande gymnasial spetsutbildning. Enligt förordningen kan högst 20 utbildningar startas, tio 
år 2009 och ytterligare tio 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 om att få starta 
spetsutbildning inkom till Skolverket under år 2008.5  

Utifrån förordningen har projektledaren på Skolverket författat ett PM där utvärderings-
uppdraget regleras.6 Utvärderarna har fortlöpande diskuterat uppdraget med personal på 
Skolverkets gymnasieenhet samt med en representant för Högskoleverket. 

 
2.2 Skolverkets riktlinjer och tidsram 

Här presenteras först Skolverkets riktlinjer och tidsram för utvärderingen, sedan ges en kort 
presentation av utvärderarna. I ett PM från Skolverket omnämns fem områden som ska 
utvärderas: urval och antagning, elevperspektiv, samverkan med universitet och högskola, 
utbildningens kvalitet samt riksrekrytering.7 Under de olika rubrikerna har frågor specificerats och 
dessa frågor har utvärderarna tagit hänsyn till vid konstruktion av intervjumallar och 
enkätformulär. Utöver dessa specifika frågor och frågeområden har ytterligare några frågor lagts 
till som uppstått i diskussioner med Skolverkets projektledare, Johan Linder, under arbetets gång. 
Dessa frågor handlar om elevernas och vårdnadshavarnas socioekonomiska bakgrund samt 
elevernas svenska eller utländska bakgrund, vilket studerats via en elevenkät och en föräldraenkät. 
I intervjuerna har även studiesociala frågor och spetsgymnasiernas samverkan med Skolverket, 
Utbildningsdepartementet, politiker och tjänstemän i den egna kommunen 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 sex till åtta. Exempelvis är det svårt att studera huruvida skolornas urvalsmetoder har varit 
de rätta med avseende på elevernas prestationer eftersom söktrycket har varit relativt lågt på de 
flesta programmen och på flera program har alla som sökt antagits. Det är också svårt att studera 
skillnader mellan hur flickor och pojkar presterar eftersom många elever inte hade fått betyg ännu 
då utvärderingen genomfördes. Detta gör det även 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 endast ett fåtal elever har påbörjat sådana studier ännu.8  

Utöver avgränsning av studieområden styrs uppdraget av den tidsram som utvärderarna har 
erhållit av Skolverket. Uppdraget har utförts under 10,5 månader, våren och sommaren 2011. 
Kerstin Bartholdsson har arbetat som projektledare under tre månader i utvärderingen och 
Hanna Sofia Johansson har arbetat som projektmedarbetare i fem månader. Alexandra Frenander 
har arbetat som biträdande projektmedarbetare i sex veckor och Pär Bendz har arbetat som 

 
5 http://www.skolverket.se/ 2011-08-19. 
6 Skolverket 2010-12-20. 
7 Skolverket 2010-01-11. 
8 Under våren 2011 tog eleverna i årskurs 2 på fysikprogrammet vid Polhemsskolan sina första högskolepoäng. Källa: 
http://www.spetsutbildningar.se 2011-08-03. 

http://www.skolverket.se/
http://www.spetsutbildningar.se/
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biträdande projektmedarbetare i en månad. Kerstin Bartholdsson är filosofie doktor i offentlig 
förvaltning och verksam som lärare och forskare vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs 
universitet. Hennes forskning har fokus på målstyrning och på tjänstemannarollen i offentlig 
verksamhet. Hon 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). På uppdrag av Skolverket utvärderade 
Bartholdsson och Johansson även det första läsåret av försöksverksamhet med gymnasiala 
spetsutbildningar. Utvärderingen presenteras i En utvärdering av försöksverksamheten med gymnasiala 
spetsutbildningar 2009/2010. Pär Bendz är filosofie licentiat i sociologi och har arbetat med 
genomförande och analys av enkäter. Alexandra Frenander har en masterexamen i International 
Law och har arbetat med genomförande och transkribering av intervjuer. I nästkommande 
avsnitt beskrivs utvärderingens genomförande med fokus på forskningsmetod, material, analytiskt 
ramverk och rapportens disposition. 
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3. Utvärderingens genomförande 
Nedan ges en beskrivning av rapportens material, metodologi, analysram samt disposition. I 
utvärderingen ingår de 20 spetsutbildningar som påbörjats 2009 eller 2010. Vid de nio program 
som startade 2009 intervjuas bara elever i årskurs ett och vid de 11 program som startades 2010 
intervjuas såväl elever som skolpersonal. Därmed kan man säga att huvudfokus ligger på de 11 
nya programmen eftersom skolpersonalen vid de nio program som startade 2009 intervjuades i 
utvärderingen 2010. En kortare uppföljning görs dock av verksamheten på de nio skolor som 
startade en spetsutbildning hösten 2009. I anslutning till fem av de första nio spetsutbildningarna, 
har även representanter för huvudmännen och för det universitet som gymnasiet samarbetar 
med, utvärderats.  
 
3.1 Material 

Materialet utgörs av såväl kvantitativa som kvalitativa data. Det kvalitativa materialet utgörs av 
intervjuer, dokument, information på webbsidor samt deltagande observationer, medan det 
kvantitativa materialet utgörs av enkäter.9 Det kvalitativa bakgrundsmaterialet kan delas in i olika 
kategorier. Den första kategorin består av dokument som reglerar spetsutbildningarna, såsom 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 Föreningen för Sveriges Spetsutbildningars hemsida 
(http://www.spetsutbildningar.se) och respektive gymnasieskolas hemsida. Genom hemsidorna fås 
en bild av hur myndighetens och skolornas personal beskriver försöket med spetsutbildningar. 
Internet som källa är föränderlig och bedöms ofta inte ha samma tillförlitlighet som tryckta källor. 
Dessutom används föreningens och skolornas hemsidor för att marknadsföra de olika 
utbildningarna. På så sätt är informationen utformad i syfte att ge en så positiv bild av 
utbildningarna som möjligt med målet att locka potentiella elever. I föreliggande rapport är dock 
informationen relevant då internetkällorna används för att beskriva huvudmännens egen 
uppfattning om verksamheten.  

Den tredje delen av materialet består av empiri som är insamlad från skolpersonal, elever, 
vårdnadshavare samt representanter för utbildningsanordnare och lärosäten. Alla skolor har fått 
besök av någon av projektmedarbetarna som genomfört intervjuer med skolpersonal och vid 
samma tillfälle har enkäter delats ut till alla elever i spetsklassernas årskurs ett och till en 
jämförelseklass på sex skolor. Hälften av jämförelseklasserna är naturvetenskapliga program och 
hälften är samhällsvetenskapliga. Enkäter har också skickats till elevernas vårdnadshavare. 
Telefonledes har fem representanter för huvudmännen, berörd kommun eller rektor vid friskola, 
och representanter för det universitet som respektive spetsgymnasium samarbetar med 
intervjuats. Intervjusvaren utgör huvuddelen av materialet. Skolpersonal, elever, huvudmän och 
universitetslärare har lovats anonymitet. Därför har samtliga 20 skolor slumpvis tilldelats en 
bokstav och därefter har intervjupersonerna tilldelats en siffra och på liknande sätt har huvudmän 
och universitetslärare avidentifierats. Vissa ändringar har gjorts i samband med redovisning av 
citat för att försvåra identifiering av intervjupersonen. Sådana ändringar är markerade inom 
hakparenteser. Ibland har intervjuledaren ställt förtydligande följdfrågor och även dessa är 
inskrivna kursivt inom hakparenteser. Hakparenteser används även för att förtydliga vissa 
intervjusvar. Samtliga intervjuer är semistrukturerade, vilket innebär att utvärderarna utgår från en 
intervjumall men låter intervjupersonerna diskutera relativt fritt utifrån denna.10 Innan arbetet 

                                                            
9 Bryman 1997. 
10 Ekholm och Fransson 1994, Holme och Solvang 1991 s. 110 och Kvale 1997 s. 9.  

http://www.skolverket.se/
http://www.spetsutbildningar.se/
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påbörjades fick personal på Skolverket samt en representant från Högskoleverket möjlighet att 
kommentera såväl intervjumallar som enkätformulär. Endast de delar av intervjuerna som berör 
de områden som ingår i utvärderingsuppdraget har transkriberats. Personalintervjuerna består av 
gruppintervjuer om två till fem personer som alla är involverade i respektive spetsutbildning.  

Urvalet av intervjupersoner bland personalen har skett i samråd mellan utvärderarna och den 
person som skolan utsett till kontaktperson för utvärderingen. Efter den initiala kontakten har 
kontaktpersonen föreslagit intervjupersoner. Det viktigaste urvalskriteriet är att den föreslagna 
personalen ska vara tydligt involverade i spetsutbildningen. En nackdel med att delegera 
urvalsprocessen till kontaktpersonen är att denna kan välja ut den personal som är mest positiv 
till spetsutbildningsförsöket. Fördelen med att låta kontaktpersonen föreslå informanter är att 
han eller hon har bäst uppfattning om vilken personal som är engagerad i respektive utbildning. 
Totalt har 36 personer på gymnasierna helt eller delvis deltagit i denna intervjustudie. Bland de 
intervjuade återfinns rektorer, ansvariga och kontaktpersoner för spetsutbildningarna, 
initiativtagare till spetsutbildningarna, lärare i spetsämnena samt mentorer till spetsklasserna. Av 
de 36 personerna tillhör 11 kategorin rektor, biträdande rektor eller programrektor och 25 är 
lärare som undervisar på spetsutbildningen och/eller har ett speciellt uppdrag kring 
spetsutbildningen som programansvarig, projektsamordnare eller projektledare.  

Urvalet av intervjupersoner bland eleverna har gjorts strategiskt utifrån klasslistor över 
årskurs ett i respektive spetsklass. Klasslistorna har begärts in av respektive kontaktperson för 
varje spetsprogram. Baserat på listorna har två elever från årskurs ett på varje spetsprogram 
intervjuats. Urvalskriterier för intervjupersonerna var att båda könen ska vara representerade, att 
både elever som bor på orten samt elever som pendlar eller har flyttat till orten ska ingå samt om 
möjligt att både elever med svensk och utländsk härkomst ska vara representerade i 
intervjumaterialet. Fördelen med att utvärderarna väljer ut eleverna är att sannolikheten ökar för 
att få en större spridning bland svaren än om skolpersonalen väljer ut eleverna. Det finns dock 
fortfarande en risk att eleverna kan känna sig pressade att ge positiva svar kring utbildningen på 
grund av lojalitet mot skolan. Alla elevintervjuer har gjorts enskilt. Detta gör att informanten inte 
behöver oroa sig för hur andra personer ska uppfatta svaren. Totalt har 40 elevintervjuer 
genomförts med två elever från årskurs ett på samtliga 20 program. 

Den sista kategorin intervjupersoner är representanter för utbildningsanordnare som anordnar 
spetsutbildningar samt representanter för universitet som spetsutbildningarna samarbetar med. 
Här valdes intervjupersoner ut med anknytning till fem av de nio spetsutbildningar som startade 
2009. Urvalet skedde i två steg. Först valdes skolor utifrån kriterierna att det skulle finnas skolor 
som kan erbjuda eleverna boende, som har universitet eller högskola på orten, att såväl 
humanistiska och samhällsvetenskapliga som matematiska och naturvetenskapliga program ska 
vara representerade i urvalet samt att det skulle vara geografisk spridning över landet. Baserat på 
dessa kriterier utsågs Danderyds gymnasium, Europaskolan i Strängnäs, Härnösands gymnasium, 
samt historieutbildningen på Katedralskolan i Lund och Vasaskolan i Gävle till att ingå i 
undersökningsgruppen. I nästa steg ombads kontaktpersonerna på respektive gymnasium ange en 
ansvarig tjänsteman på den egna kommunen eller rektor vid friskola samt vilka institutioner och 
personer de samarbetar med på universitetet eller högskola. Utifrån deras uppgifter har 
personerna kontaktats och intervjuats på telefon. I de fall där skolpersonalen inte har angett 
kontaktpersoner på kommunen har ansvarig förvaltningschef för gymnasieskolan kontaktats. 
Totalt har fem intervjuer genomförts med representanter för kommuner där det bedrivs 
spetsutbildning samt fem representanter för högskolor eller universitet som samarbetar med 
spetsgymnasier i dessa fem kommuner. 

I personal- och elevintervjuerna fokuseras i huvudsak liknande områden som i enkäten, vilket 
möjliggör en jämförelse av de olika kategoriernas upplevelser. De områden som berörs i 
intervjuerna med personalen är: bakgrundsfrågor, urval och antagning, elevrelaterade frågor, 
samverkan med universitet och högskola, utbildningens kvalitet, riksrekrytering samt samverkan 
med kommunen, Skolverket och politikers roll. I elevintervjuerna fokuseras: bakgrundsfrågor, 
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urval och antagning, syn på utbildningen, studiesociala frågor, utbildningens kvalitet samt 
samverkan med universitet och högskolor. Frågorna till kontaktpersoner på universitetet eller 
högskolan handlar bland annat om; hur lärosätet ser på samarbetet, hur samarbetet uppstod och 
hur det fungerar, om det satsats resurser från lärosätets sida, vad spetseleverna erbjuds och hur de 
upplever kontakten med spetseleverna. Frågorna till representanter för utbildningsanordnaren 
handlar bland annat om: utbildningstradition och situationen i kommunen, vem som tog initiativ 
till att starta spetsutbildning, hur kommunen stöttar spetsutbildningen, kommunens syn på 
svårigheten att rekrytera spetselever och hur de definierar spets i utbildningen. 

Utöver intervjuer har enkäter delats ut till förstaårselever i spetsutbildningarna och till elever i 
sex liknande klasser i skolor där spetsutbildningar ges, detta bland annat för att fånga hur de 
elever som inte söker spetsutbildningen motiverar sitt val. Enkäterna har delats ut och samlats in i 
samband med utvärderarnas besök på skolorna. Genom att distribuera enkäten direkt kan många 
av de praktiska stötestenar som är förknippade med till exempel postenkäter undvikas, men 
samtidigt nås inte de elever som av någon anledning inte är i skolan den aktuella dagen. 
Svarsfrekvensen på enkäten till spetseleverna är 88 procent.11 Bortfallet på 12 procent härrör 
både från det faktum att alla elever i totalurvalet av spetselever i årskurs ett inte var närvarande 
vid de olika insamlingstillfällena och från att en del elever, trots närvaro, kan ha valt att inte delta i 
undersökningen. Det finns ingen anledning att anta att detta bortfall skulle ha någon systematiskt 
snedvridande inverkan på resultaten.  

Då det ingår i utvärderingsuppdraget att undersöka motiv till varför elever med höga 
grundskolebetyg inte söker en spetsutbildning beslöts i samråd med Skolverkets personal att 
genomföra en mindre enkätundersökning med liknande klasser som spetsklasserna. 
Urvalskriteriet för jämförelseklasserna var att skolpersonalen själva bedömde att klasserna är 
ämnesmässigt jämförbara med spetsklasserna. Även dessa enkäter genomfördes i samband med 
utvärderarnas besök på skolorna. Totalt samlades 141 enkäter in från sex klasser, vilket innebär 
att det inte heller här finns risk för ett större, potentiellt snedvridande bortfall. Nackdelen med att 
använda dessa elever, spetselevernas skolkamrater, som jämförelsegrupp är att vi inte når ut till 
elever i andra delar av landet och inte heller till elever som kanske är omedvetna om 
spetsutbildningarnas existens. Samtidigt är det svårt och tidskrävande att nå ut till ett 
representativt urval av elever runt om i landet. För att få en bild av hur välkända 
spetsutbildningarna är bland till exempel niondeklassare generellt skulle en nationell skolsurvey 
som inbegriper frågor om detta behöva genomföras. 

Enkätdata har också samlats in från vårdnadshavare till spetseleverna via en webbenkät. Även 
i förra årets utvärdering användes webbenkäter till vårdnadshavare. Dessa enkätdata 
administrerades av Skolverkets personal medan årets enkät har administrerats av 
utvärderingsgruppen. Utvärderarna var oförberedda på svårigheterna med att upprätta den lista 
med e-postadresser till vårdnadshavare som distributionen av webbenkäten kräver. Denna lista 
skulle idealt bestå av personliga adresser till alla vårdnadshavare till spetselever i årskurs ett. 
Utvärderarna har bett kontaktpersonerna på respektive skola att samla in dessa. I några fall har 
det dock visat sig vara svårt för kontaktpersonerna att upprätta kompletta listor, detta antingen 
för att skolorna inte har tillgång till adresser eller för att eleverna inte har kunnat uppge sina 
vårdnadshavares mejladress. I några fall kanske vårdnadshavaren inte har tillgång till e-post. 
Samtidigt som det ibland har varit svårt att få tillgång till mejladresser trots flera påminnelser har 
personal på andra skolor lagt ner mycket frivilligarbete på att samla in adresser.  

Här finns en bortfallsproblematik att hantera som inte de andra enkäterna vidlåts av. Vi skulle 
ha kunnat förvänta oss att totalurvalet av vårdnadshavare är i storleksordningen 700 personer12, 
men antalet enskilda adresser som kunde sammanställas var 436. Skillnaden här kan betraktas 
som ett naturligt bortfall, men är samtidigt så stort att det kan ha potentiellt besvärliga effekter. 
Till exempel kan personal på vissa skolor som haft svårare att få fram kompletta listor ha en 

 
11 Svarsfrekvensen är beräknad på antalet elever på de klasslistor utvärderarna fått från skolornas kontaktperson. 
12 Denna siffra baseras på antagandet att en majoritet av spetseleverna har två vårdnadshavare.  
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grupp ’spetsföräldrar’ med specifika profiler. Dessa profiler kan gälla till exempel utbildningsnivå 
och, naturligtvis, även olika aspekterna av bedömning av barnens utbildning och situation. Det 
kan också vara så att innehav av e-post samvarierar med utbildning, bostadssituation och så 
vidare. Om de saknade adresserna betraktas som naturligt bortfall, samt i detta inkluderar 35 
uppgivna adresser som inte fungerade, har vi ett nettourval på 401 personer att beräkna den 
svarsfrekvens på som visar hur många av dem som faktiskt nåddes av enkäten även besvarade 
den.13 

Webbenkäten distribuerades av en firma i Göteborg, Enkätfabriken, som har god erfarenhet 
av liknande uppdrag. De försågs med ett underlag till programmeringen av enkäten (se bilaga 3) 
och den av utvärderarna sammanställda adresslistan. Enkäten, med en liknande introduktionstext 
som den till elevenkäterna, lades ut den 11 april. Under en insamlingsperiod på 18 dagar med två 
påminnelser inkom 261 svar från vårdnadshavare. Beräknat på bruttourvalet 401 blev följaktligen 
svarsfrekvensen 65 procent. Här är det alltså viktigt med någon form av bortfallsanalys för att 
säkerställa att resultat från denna enkät kan bedömas spegla hela vårdnadshavargruppens 
förhållanden och uppfattningar, men möjligheterna att göra detta är begränsade på grund av brist 
på demografiska uppgifter om hela gruppen. Något som dock alltid kan antas i en föräldragrupp 
är jämn könsfördelning (om än kvinnor oftare har enskild vårdnad än män). Att 61 procent av de 
svarande är kvinnor kan antas vara signifikant för ett mönster där mammor mer än pappor tar på 
sig ansvaret att ”administrera” barnens skolgång. En annan förklaring kan vara att e-
postmeddelandet med länken till webbenkäten i högre utsträckning angivits till en ”arbetsadress” 
i de manliga vårdnadshavarnas fall än i de kvinnliga. Detta kan göra att mejlet automatiskt 
nedprioriterats av adressaten eller spamklassats. Vi kan inte veta någonting om detta, men vi kan 
försöka se om det skulle kunna finnas en risk att till exempel överrepresentationen av kvinnor 
betyder att de svarandes attityder till spetsutbildning inte blir representativa därigenom. En 
jämförelse, som inte presenteras här, av i vilken grad män respektive kvinnor håller med om ett 
antal värderande påståenden om barnens spetsklass och studiesituation (se föräldraenkäten) visar 
en generellt generell tendens hos män att ange ”lägre” grader av medhåll till positiva påståenden. 
Denna tendens bedömer utvärderarna inte vara så kraftig att vi behöver vara oroliga för att 
överrepresentationen av kvinnor skulle innebära att den bild av attityderna vi får genom 
resultaten inte är pålitlig.14  

Vi vet också (genom registeruppgifter från Skolverket) att drygt sex procent av samtliga 
spetselever i skolår ett är födda utomlands; av de svarande på vårdnadshavarenkäten uppger sju 
procent att barnet är fött utomlands. Enligt samma registeruppgifter är tio procent av eleverna i 
årskurs 1 födda i Sverige men har föräldrar som båda är födda utomlands. Av de 261 svarande på 
enkäten är 21 födda utomlands medan barnet är fött i Sverige, det vill säga åtta procent. Detta ger 
alltså inte anledning att misstänka att personer med utländsk bakgrund i mycket annorlunda 
utsträckning besvarat enkäten än andra. 

En jämförelse kan också göras mellan elevernas och vårdnadshavarnas uppgifter om hur de 
bor. De förra svarade ju mycket mer mangrant på sin enkät än vårdnadshavarna på sin, men 
frågorna elev och vårdnadshavarna fick om bostadsförhållanden, vilka ju ger indikation på 
socioekonomiska förhållanden var identiska. Om frekvensfördelningarna i resultaten i 
vårdnadshavarenkäten vad gäller bostad följer vad eleverna uppgivit kan vi vara mer säkra på att 
inte bortfallet har varit mycket större i vissa sociala strata än i andra. 

 
13 Mejl till de adresser som inte fungerade studsade vid utskicket.  
14 Bilden jämförelsen mellan könen ger, är inte så entydig. Det är exempelvis en större andel män än kvinnor (63 
procent respektive 61 procent) som anger att påståendet ”Jag har bra kontakt med personalen på spetsutbildningen” 
antingen ”stämmer helt” eller ”stämmer ganska bra”, men det är samtidigt en mindre andel män än kvinnor (23 
procent respektive 28 procent) som anser att påståendet ”stämmer helt”. 
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 Föräldrars bostad enligt 

vårdnadshavarenkät  
(procent) 

Föräldrars bostad enligt 
spetselevenkät (procent) 

Villa eller radhus i småhusområde 62 65 

Lägenhet i flerfamiljshus 23 26 

Lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden 13 9 

Annat 2 0 

 (bastal) (259) (299) 

 
Att frekvenserna här följer varandra så pass väl ger inte anledning till oro för att bortfallet i 
föräldraenkäten skulle ”gynna” vissa grupper resultatmässigt, men denna analys utesluter 
naturligtvis inte att så ändå kan vara fallet.15 När surveyresultat tolkas i generaliserande syfte 
måste detta alltid ske med stor försiktighet och med alla möjliga felkällor i åtanke.  

Här har vi ändå en mångfald av datakällor att lägga samman, vilket minskar risken för miss- 
eller övertolkningar. Inför kommande utvärderingsomgångar när mer relevant registerdata om 
klasserna blir tillgänglig, kommer det dessutom vara viktigt att till exempel att analysera 
spetsklassers betyg i ljuset av olika nationella jämförelsetal. 

I utvärderingar, liksom i all samhällsvetenskaplig forskning är det önskvärt att ställa både 
”empirinära” och ”teorinära” frågor om fenomenet som studeras. Å ena sidan söks svar om 
fenomenets utbredning, omfattning i termer av antal, generella sammansättning etcetera. Å den 
andra söks svar om lagbundenheter, orsakssamband, olika former av mer lokala sociala 
dynamiker etcetera. Det är en vanlig bodelning att ”kvantitativa” data från enkäter som behandlas 
statistiskt, tillhandahåller den övergripande kartläggningen och att ”kvalitativa” data från 
intervjuer söker de teoretiskt intressanta svaren. Detta är långt ifrån den enda möjliga ambitionen: 
här håller vi oss dock till denna bodelning och använder inte enkätdata mer än för beskrivande 
frekvenstabeller. De fördjupande, eventuellt förklarande analyser som kan göras genom att 
studera till exempel samband i enkätdata får här anstå till fördel för en god balans i redovisningen 
av de olika formerna av data. Materialen och metoderna kompletterar varandra genom att 
elevenkäten ger en totalbild, vilket inte kan uppnås genom en kvalitativ intervjustudie enbart. I 
samband med intervjuer kommer utredarna närmare praktiken medan enkätresultaten ger den 
större bakgrundsbilden. De olika teknikerna kompenserar varandras svagheter.  

Vid ett par tillfällen har den ena utvärderaren deltagit på sammankomster för Föreningen för 
Sveriges Spetsutbildningar. Även Skolverkets representant medverkade på mötena. På det ena 
mötet genomfördes dels en deltagande observation genom att utvärderaren satt med och 
lyssnade, dels hölls en kortare presentation av årets utvärdering.16 En observation innebär att 
utredarna under en längre eller kortare tid deltar i studieobjektens aktiviteter. Observationerna ger 
tillgång till ’realtidsmaterial’, det vill säga förstahandsinformation utan att det har tolkats av någon 
annan aktör.17  

                                                            
15 En annan strategi för bortfallsanalys är att se hur stor variationen i bortfall är mellan klasser. Olika spetsklasser, i 
och med deras respektive inriktningar, rekrytering och inplacering i en såväl fysisk som social geografi, kan antas 
uppvisa skillnader i föräldrars svarsbenägenhet. Här skulle dock skillnader i kvaliteten hos adressunderlagen som 
tillhandahölls från de olika skolorna kunna ha varit upphovet till sådana variationer i bortfall. Alla olika problem som 
uppstod för i samband med webbenkätens genomförande föranleder att denna metod utvärderas noggrant inför 
nästa utvärderingsomgång. 
16 Deltagande observation 2011-03-25. 
17 Holme och Solvang 1991 och Golinski 1998. 
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3.2 Disposition  

Utöver de tre inledande avsnitten, där försöket med spetsutbildningarna, utredningsuppdraget 
och rapportens upplägg beskrivs, har utvärderingen ytterligare sex avsnitt. Nästa avsnitt, det 
fjärde, består av en beskrivning av det analytiska ramverket. Ramverket i sin tur består av 
utvärderingsteorier med fokus på offentlig verksamhet men även teorier om betydelsen av 
engagemang, kapitalformer och tolkningsflexibilitet tas upp. I det femte avsnittet beskrivs 
försöksverksamheten, Föreningen för Sveriges Spetsutbildningar presenteras och sedan ges en 
beskrivning av de spetsgymnasier som deltar i försöket.  

De sjätte och sjunde kapitlen utgörs av en redovisning av 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 samt samverkan med kommun samt Skolverket och politikers roll. 
Beskrivningen av de intervjuade elevernas upplevelser kompletteras med svar från de tre 
enkäterna. Kapitel åtta består av två delar. Den första delen handlar om vilka erfarenheter 
utbildningsanordnare, kommunernas företrädare i utbildningsfrågor eller rektor på friskola har av 
spetsutbildningen. I den andra delen beskrivs vilka erfarenheter som de personer som företräder 
lärosätena i samarbetet med av spetsutbildningarna har. 

I det sista kapitlet ges först en sammanfattning av spetsutbildningarnas första respektive andra 
år och sedan presenteras utvärderingens huvudslutsatser. Avsnittet avslutas med förslag till vidare 
utvärdering.  
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4. Analysram 
I detta avsnitt beskrivs det teoretiska ramverk som utvärderingens analys av spetsutbildningarna 
vilar på. Ramverket består i huvudsak av utvärderingsteorier med fokus på offentlig verksamhet 
men även teorier om betydelsen av engagemang, kapitalformer och tolkningsflexibilitet tas upp. 

Utvärdering är en efterhandsbedömning, eller som i det här fallet en bedömning av en 
pågående process, av hur ett politiskt beslut genomförs inom offentlig verksamhet. Genom 
utvärderingen, under försöksprocessen, får berörda politiker och myndigheter feedback och 
eventuella brister kan upptäckas och rättas till. Utvärderingen ger också politikerna 
beslutsunderlag för en eventuell fortsättning eller avslutning av en försöksverksamhet.18 Den 
politiskt administrativa processen, policyprocessen, innebär ett växelspel mellan beslutsfattare och 
genomförare där den politiska styrningen sker i form av mål och ramar som måste följas upp och 
utvärderas. Denna efterkontroll, i form av utvärdering eller tillsyn, är en viktig del av 
policyprocessen och för det fortsatta beslutsfattandet.19  

Skolan utgör en viktig del av den offentliga verksamheten som i olika sammanhang blir 
utvärderad.20 När det gäller försöket med spetsutbildningar ger utvärderingar underlag för 
framtida beslut om försökets fortsättning efter år 2014, men också en möjlighet till förändringar i 
riktlinjer 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.21 Dessa komponenter passar väl in på 
försöksverksamheten med spetsutbildningar med ett par undantag. För det första finns enligt 
Vedung svårigheter att bedöma projektets slutprestationer. 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 kriterier. Slutprestationen på 
spetsutbildningarna består i stället av elevernas avgångsbetyg och i förlängningen av deras 
prestationer när gymnasieutbildningen 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. Dessutom undersöks hur lokala huvudmän inom 
utbildningsförvaltningen eller rektor på friskola samt representanter för lärosäten uppfattar 
spetsutbildningarna. 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.22 Eftersom spetsutbildningarna nyligen har avslutat sitt andra år 
är det svårt att uttala sig om vilka utfall de har lett till, även om drygt 500 elever läser på olika 
spetsutbildningar. Dessutom försvåras en utvärdering av utfall av att endast två årskullar har 
påbörjat utbildningen och ingen elev har ännu avslutat den. På så sätt har aktörerna en begränsad 
erfarenhet av spetsutbildningar. Vidare är det för tidigt att dra några generella slutsatser kring hur 
skolpersonalen och eleverna har förvaltat försökets möjligheter då inga elever har hunnit avsluta 

 
18 Vedung 1998. 
19 Almqvist 2006, Bäck och Larsson 2006 och Montin 2004.  
20 Se till exempel Johansson 2010, King 2003 och Sjöö 2003 vars rapporter behandlar förortsskolor i 
Stockholmsområdet. 
21 Vedung 2009 s. 26. 
22 Vedung 2009 s. 27. 
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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 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.23 Detta krav har endast delvis 
uppfyllts då 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.24 Denna utvärderingsmodell passar då 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 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 
- diskuterar och tolkar resultat i förhållande till implementeringen samt 
- rekommendationer om fortsättningen.25 

 
Ovan betonas verksamhetsutövarens skäl för en utvärdering, men framförallt finns det politiska 
skäl att genomföra en utvärdering. Eftersom utvärderingen är politikerns 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. I det här fallet den lokala skolan. På så sätt blir det 
viktigt för våra politiker att få en överblick över hur offentlig verksamhet bedrivs och vilka 
effekter politiska beslut får.26 

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 andra år och lägga 
grunden inför kommande utvärderingar.  
 
4.2 Skolpersonalens engagemang  

Under utvärderingen med spetsutbildningarna har vi ibland stött på benämningen ’eldsjäl’ om de 
personer som vurmat för spetsutbildningsprogrammen. Det kan handla om lärare som engagerat 
sig på fritiden för att marknadsföra utbildningen eller utnyttjat sina egna kontakter för att skapa 
samarbete med universitet eller högskola. Det finns även lärare som engagerar sig för enskilda 
elever på olika sätt, till exempel genom att hjälpa till att ordna boende eller som offrar sin fritid på 
aktiviteter för eleverna. Vad har då dessa eldsjälar, detta engagemang, för betydelse för 
genomförandet av försöksverksamheten med spetsutbildningar? 

En eldsjäl kan beskrivas som en person som har ett starkt intresse och ett stort engagemang 
för någonting. Eldsjälen drivs av en brinnande entusiasm och en vilja att åstadkomma resultat i 
det sammanhang eller den organisation där han eller hon befinner sig. Ordet eldsjäl har oftast en 

 
23 Jerkedal 2001 ss. 37 och 95. 
24 Ibid. s. 37. 
25 Ibid. ss. 37 och 98f. 
26 Vedung 2009. 
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positiv klang det syftar på en person som tar sig an en god sak. Men en eldsjäl kan också vara 
något negativ om det är en person som agerar känslomässigt engagerat men oreflekterat då kan 
personen istället åstadkomma skada. Den positiva typen av eldsjälar däremot brinner förutom för 
sin egen skull också för det gemensamma det kollektiva goda. Den positiva eldsjälen är genom 
sitt samspel med andra människor förankrad i verksamheten och har ett medvetet demokratiskt, 
moraliskt och etiskt förhållningssätt. Den personen har klart för sig varför han eller hon brinner, 
vart han eller hon är på väg och vad de vill uppnå.27  

Forskning har visat att eldsjälar kan vara en tillgång inom offentlig verksamhet. Vedung 
menar att eldsjälar är en av de faktorer som påverkar den offentliga verksamhetens resultat och 
att dessa starkt engagerade människor påverkar politikens genomförande på ett positivt sätt. 
Dessa personer som ofta förutom formell kunskap och erfarenhet inom sitt område också har ett 
engagemang för sakfrågan.28 Inom eldsjälslitteraturen förekommer skolan som exempel där 
arbete görs utan personlig vinning. Lärarnas engagemang och personliga glöd i yrkesrollen 
framhålls exempelvis av Wickenberg som i en akademisk avhandling visar att när miljöfrågan 
initierades av personalen inom den lokala skolan, hade personligt intresse och engagemang stor 
betydelse för resultatet.29 Förekomsten av eldsjälar har på det hela taget betydelse för politikens 
genomförande då de är viktiga för spridning av nya tankar och idéer, de är handlingskraftiga, de 
drivs av övertygelse och de tar 

Inom skolan är arbetssituationen ofta pressad, personalen har många krav 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 ett nytt utbildningsprogram. Startande av nya 
program kräver extra insatser av olika resurser, inte minst lärartid. Ändå är det inte mindre än ett 
hundratal skolor runt om i landet som 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? 

Genom att kombinera teorier om utvärdering av offentlig verksamhet med eldsjälsteori blir 
det möjligt att studera hur skolpersonalens engagemang påverkar försöket med spetsutbildningar 
och vilka effekter engagemanget har för elevernas studier. Utöver betydelsen av engagerade lärare 
är det också intressant att studera olika resurser som spetseleverna har med sig när de börjar 
utbildningen och hur dessa kan påverka elevernas skolval. Nedan beskrivs några faktorer som kan 
förklara elevernas skolval.  
 
4.3 Kapitalformer  
Utbildningssociologen Pierre Bourdieu används ofta för att analysera hur individers bakgrund, 
sociala relationer och resurstillgångar kan förklara sambandet mellan individers agerande och den 
samhälleliga strukturen.30 Bourdieu menar att resurser av olika slag, kapitalformer, både kan ge 
fördelar i utbildningssystemet och förklaringar till utbildningsval. Likaså menar han att aktörers 
intressen, föreställningar, drivkrafter och praktiker är ett resultat av sociala interaktioner. På så 
sätt kan vår sociala bakgrund beskrivas som en mental karta utifrån vilken vi uppfattar och 
värderar oss själva och vår omgivning. En elev som har positiva skolerfarenheter och har 
upplevts som duktig på lägre stadier tenderar i högre grad ha en positiv självbild gällande studier, 
vilket kan påverka elevens tilltro till att klara av en spetsutbildning. En elev med negativ bild av 
sina skolprestationer kan däremot välja en annan utbildning. Likaså kan en elev från en 
studieovan miljö tendera att lägga mindre vikt vid högre utbildning medan en elev med 
högutbildade föräldrar tenderar att lägga större vikt vid studier.  

 
27 Philips 1988. 
28 Vedung 1998. 
29 Wickenberg 1999. 
30 Se till exempel Bunar 2001, Kallstenius 2010 och Lidegran 2009. Bourdieus teori användes ursprungligen för att 
studera det franska utbildningssystemet, men har kommit att appliceras inte minst i svensk skolforskning. 
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Bourdieu nämner fyra olika kapitalformer: kulturellt kapital, ekonomiskt kapital, socialt kapital 
och symboliskt kapital. Kapitalformerna är relaterade till varandra och den individ som har 
mycket av en kapitalform tenderar också att ha lättare att få mer av en annan kapitalform. 
Gemensamt för alla kapitalformer är att de vilar på individers föreställningar. Detta gör att en 
resurs, till exempel god språkkunskap, bara kan få status som kapital om andra aktörer erkänner 
det som en resurs. På så sätt kan kapital se olika ut i olika miljöer.31 Hela skolväsendet, men även 
till exempel enskilda spetsutbildningar, kan ses som miljöer med särdrag. I dessa miljöer är 
skolpersonal och spetselever de mest centrala aktörerna, men även beslutsfattare, 
myndighetspersonal och andra aktörer som kan påverka utbildningen är viktiga att studera.  

Den mest centrala kapitalformen för skolan är det kulturella kapitalet. En övergripande 
beskrivning av sådant kapital är att det bland annat bygger på formell kunskap som erhålls via 
utbildningsinstitutioner, men också en individs utbildningsnivå och språkanvändning. Den 
övergripande definitionen av kulturellt kapital har sedan vidareutvecklats av Bourdieu och andra 
forskare. En form av kulturellt kapital är institutionaliserat kulturellt kapital, det vill säga en 
individs titel, diplom och kunskap som erhållit legitimitet av det vidare samhället. En annan form 
som utvecklats av sociologen Lidegran är ’utbildningskapital’. Detta kan i sin tur delas in 
underkategorierna ’nedärvt utbildningskapital’ och ’egenförvärvat utbildningskapital’. Med 
nedärvt utbildningskapital avses föräldrarnas utbildningsbakgrund. Med egenförvärvat 
utbildningskapital avses elevens eget skolresultat, betyg, examina och skolval.32 Även pedagogen 
Skawonius har utvecklat en variant av kulturellt kapital. Denna benämns ’informationskapital’, 
vilket syftar på individens förmåga att ta reda på information om och orientera sig i skolutbudet.33 
Barn som har vuxit upp i hem med stort kulturellt kapital kan antas ha en bättre förutsättning för 
att anpassa sig till rådande regler, normer och värderingar som skolan vilar på för att prestera 
bättre rent generellt än andra elever. Annorlunda uttryckt kan barn och ungdomar med stort 
kulturellt kapital anses ha ett försprång i utbildningssystemet. 

En annan form av kapital benämns ’socialt’, vilket åsyftar en individs kontakter, det vill säga 
nätverk av släkt, vänner, bekanta, arbetskamrater, grannar med flera. För att nätverket ska 
inkluderas till en individs sociala kapital krävs att det är varaktigt och bygger på ömsesidig 
bekantskap och bekräftelse. Detta gör att socialt kapital är förankrat och investerat i relationer till 
andra aktörer. Genom dessa relationer fås tillgång till andra aktörers resurser via deras nätverk. 
En aktörs handlingsutrymme beror på vilka kapital och hur mycket kapital man kan komma över 
via relationer till andra. För att tillskansa sig stort socialt kapital måste individen ha förmåga att 
kartlägga sin sociala omgivning och identifiera resurser och investera i dessa relationer. 
Sociologen Azarian menar att socialt kapital bland annat kan användas som informationskanaler. 
Genom dessa kanaler får aktören insikter och nyheter som är signifikanta för individens 
handlingsmöjligheter.34 Om ens sociala nätverk är begränsat till ett avgränsat territorium så blir 
även tillgången på information och resurser från andra platser begränsad.35 På så sätt är det av 
intresse att få veta hur spetseleverna har fått tillgång på information om utbildningen, vilket inte 
minst gäller de elever som har flyttat till en annan ort för att gå en utbildning. En elevs sociala 
kapital kan påverka skolvalet då eleven till stor del är beroende av information från andra aktörer 
för att få vetskap om spetsutbildningen.  

En tredje kapitalform är ’ekonomiskt kapital’, vilket refererar till pengar och ekonomiska 
tillgångar med betydelse för individens handlingsutrymme och valmöjligheter. Azarian menar att 
tillgången på, eller frånvaron av ekonomiskt kapital, kan påverka vad en individ bedömer som 
rimligt att uppnå och vad de vågar eftersträva.36 Även om gymnasieutbildning i sig är gratis kan 

 
31 Azarian 2007 och Kallstenius 2010. 
32 Lidegran 2008. 
33 Skawonius 2005. 
34 Azarian 2007 ss. 259f.  
35 Kallstenius 2010 s. 17.  
36 Azarian 2007 ss. 254f.  
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vårdnadshavarnas nivå av ekonomiskt kapital påverka då studier på annan ort innebär extra 
levnadskostnader i form av boende och hemresor. Vidare skulle det kunna innebära att en elev 
skulle kunna avstå från att söka en utbildning som de vet att det är ekonomiskt kostsam medan 
en elev med högre ekonomiskt kapital och likvärdiga betyg inte låter sig stoppas av detta.  

Den fjärde kapitalformen är ’symboliskt kapital’, vilket inkluderar prestige och ära. Exempel 
på sådant kapital är avgångsbetyg från en viss skola. Detta gäller kanske inte spetseleverna under 
deras gymnasietid men det är möjligt att de senare i livet kan erhålla symboliskt kapital genom att 
ha gått en spetsutbildning då omgivningen kan ha positiva föreställningar om tidigare spetselever. 
Denna positiva föreställning kan ge fördelar i samband med högre studier . 

Sammanfattningsvis kan en individs handlingsmöjligheter och position i det sociala rummet 
ses som en kombination av interaktion mellan de fält en individ verkar inom, dennes habitus och 
olika kapitaltillgångar. På så sätt är det intressant att undersöka vilka kapitaltillgångar spetselever 
har med sig när de påbörjar utbildningen och på vilket sätt resurstillgångar har styrt dem mot en 
viss spetsutbildning. Det är också intressant att se hur elever, personal, universitets- och 
högskolelärare, beslutsfattare och huvudmän tolkar vad en ’spetsutbildning’ innebär och vad som 
bör känneteckna en ’spetselev’.  
 

4.4 Tolkningsflexibilitet  

Försöksverksamheten med spetsutbildningarna styrs av Förordning (2008:793) om 
försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning. Det är därför intressant att se 
hur tjänstemän på Skolverket, skolpersonal, elever, vårdnadshavare, universitetslärare och 
huvudmän tolkar förordningen samt hur de själva definierar vad som menas med en 
’spetsutbildning’. I förordningen definieras spetsutbildning som en utbildning som:  

1. innehåller gymnasiekurser med särskild fördjupning och breddning inom det ämne eller ämnesområde som 
spetsutbildningen är inriktad mot, utöver vad som får förekomma på det nationella program och den 
inriktning som närmast motsvarar spetsutbildningen, och 

2. gör det möjligt för en elev att vid sidan av viss del av sina gymnasiestudier läsa kurser vid ett universitet 
eller en högskola.37 

Utifrån denna formulering beskrivs syftet med försöket med gymnasiala spetsutbildningar enligt 
följande i ett PM från Skolverket:  

[…] att elever i ökad studietakt ska fördjupa och bredda sina kunskaper i matematik eller 
naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga eller humanistiska ämnen.38 

Vidare framgår att en: ”Spetsutbildning ska möjliggöra för eleven att läsa kurser vid universitet eller 
högskola parallellt med sina gymnasiestudier.”39  

Dessa beskrivningar är snarlika, men ger liten vägledning om vad den utbildningspolitiska 
ambitionen med spetsutbildningar är. På FfSS hemsida möts besökaren dock av följande 
formulering: ”Gillar du att utmanas? Har du driv och ett intresse som du vill dela med andra?”40 Dessa 
beskrivningar visar att myndigheten och förordningen öppnar för en tolkning av vad som menas 
med ’spetsutbildning’ och ’spetselev’ medan intresseföreningens medlemmar betonar potentiella 
elevers önskan om en mer utmanande skola och eftersträvar elever med stort intresse.  

Förekomsten av olika tolkningar är inget ovanligt och brukar inom samhällsvetenskap 
benämnas ’tolkningsflexibilitet’. H.M. Collins menar att det föreligger öppenhet gällande tolkande 
av vetenskapliga data. Detta innebär att det finns en öppenhet för olika alternativ, vilket skapar en 
osäkerhet om vilken tolkning eller definition som är den rätta. På så sätt skapas en situation där 
aktörer kan kämpa om att få gehör för och sprida sina tolkningar i en kamp med andra aktörers 

 
37 Förordning (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning. 
38 Skolverket – Utbildningsavdelningen 2009-05-07.  
39 Ibid.  
40 http://www.spetsutbildningar.se/ 2011-06-08. 

http://www.spetsutbildningar.se/
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tolkning av samma fenomen. När det gäller synen på ’spetsutbildningar’ innebär detta att det 
råder oklarhet om, och kanske även oenighet om, hur detta begrepp ska tolkas bland berörda 
aktörer, politiker och en vidare allmänhet. Målet med att försöka sprida sin tolkning är att en 
aktör vill etablera den egna tolkningen som ’rätt’ eller ’sann’. Detta mål kan uppnås på olika sätt.41 
Så länge tolkningsflexibilitet råder kan ingen aktör göra anspråk på att tillfullo ange den ’rätta’ 
innebörden av ett fenomen.  

Vad innebär en spetsutbildning? och Är en spetselev en person med höga betyg eller en person med stort 
intresse för ett ämnesområde? är frågor som har flera olika svar då flera parallella tolkningar 
förekommer. En tolkning, som ofta framförs i media, är att det handlar om en ’elitutbildning’. 
Detta kan dels tolkas som att redan privilegierade elever ska få chans att gå på en extra bra skola, 
dels som att extra duktiga elever ska få möjlighet att utveckla sin talang. Den senare tolkningen 
påminner om tanken bakom riksrekryterande idrottsgymnasier. Likt duktiga idrottare förväntas 
då spetseleverna genom sin utbildning bli ännu bättre och på sikt kunna bidra till det svenska 
samhällets utveckling. Ett citat från Lärarnas Riksförbunds remiss angående försöksverksamheten 
med spetsutbildningar på grundskolans högre stadier får sammanfatta denna tolkning, då det är 
rimligt att anta att de har liknande syn på gymnasiala spetsutbildningar:  

Lärarnas Riksförbund är av den bestämda uppfattningen att Sverige inte bara ska dela ut nobelpriset 
utan även få nobelpriset. Vi har vid flera tillfällen betonat vikten av att alla elever ska få rätt att 
utveckla sin fulla potential i grundskolan.42 

I föreliggande rapport kallas denna tolkning ’den begåvningsrealiserande visionen’. I denna vision 
är begåvning och stark akademisk specialisering centrala idéer. En annan tolkning är den 
’elevintressetillmötesgående realiteten’. I denna tolkning ’får’ spetsutbildning formas efter mer 
eller mindre lokal efterfrågan på utbildningsalternativ. Om det är lågt söktryck till en 
spetsutbildning kan även ungdomar med lägre grundskolebetyg antas och utbildningen kan 
fortfarande anses ha ’spets’.  

Tolkningen att spetsutbildningar handlar om att tillmötesgå intresserade elevers önskningar 
kan alltså, men måste inte, stå i konflikt med den begåvningsrealiserande visionen. En tredje 
tolkning kan beskrivas som ’organisationsfunktionell anpassning’. Denna innebär att lokala 
beslutsfattare och skolledning tolkar spetsutbildningen till exempel som en möjlighet att 
marknadsföra skolan och nya kurser och ha klasser med lägre elevantal. En sådan tolkning 
innebär också möjligheter att låta elever i en liten spetsklass samläsa ämnen med en traditionell 
gymnasieklass.43 I denna tolkning formas utbildningen mer eller mindre utifrån lokal efterfrågan 
på utbildningsplatser. Även lärare kan ha denna tolkning om de ser spetsutbildningen som en 
möjlighet att prova nya arbetsmetoder och ny pedagogik. Ovanstående tolkningar ska ses som 
’idealtyper’. Det är inte säkert att de empiriskt återfinns i renodlad form. Det är också möjligt att 
en och samma aktör ger uttryck för en eller flera tolkningar. Förespråkandet av en tolkning kan 
ses som en kamp om vilken funktion som spetsutbildningarna bör ha. Detta innebär att de 
aktörer som befinner sig inom utbildningsmiljön kämpar med varandra om vems intresse som 
ska prioriteras. Vidare kan dessa aktörer kämpa för att få gehör för sin tolkning av det vidare 
samhället. 

’Tolkningsflexibilitet’ utgör första stadiet i en process för hur olika påståenden tolkas, 
utvecklas och hur de ska förklaras. Varje gång ett påstående möter en ny grupp av aktörer, 
uppstår en ny tolkningssituation. Så länge det finns olika tolkningar råder tolkningsflexibilitet, 
men när en tolkning har vunnit gehör och andra tolkningar avfärdas kan en ’stängning’ sägas ha 
uppstått. När det gäller spetsutbildningarna innebär detta att en tolkning av vad utbildningen 
refererar till och vad som menas med en ’spetselev’ har vunnit gehör. En stängning är dock inte 

 
41 Collins 1981, Collins 1992 s. 27 och Johansson 2008.  
42 Lärarnas Riksförbund 2010-11-18. 
43 Här syftar vi på andra ämnen än idrott och hälsa samt moderna språk, då det vanligaste är att gymnasieelever från 
olika klasser samläser i dessa ämnen. 
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permanent, utan nya tolkningssituationer kan uppstå. Ett exempel är att om nya aktörer 
involveras i spetsutbildningar så kan en etablerad tolkning ifrågasättas. I vissa fall kan de aktörer 
som primärt är involverade i en aktivitet även uppnå stöd för sin tolkning av det vidare samhället. 
Sådant stöd utgör det tredje stadiet i processen.44 

Då intervjuerna från spetsutbildningarnas första år visade att det förekom olika syn på 
spetsutbildningarna och dess elever, undersöks personals, elevers och huvudmäns tolkningar i 
denna rapport. En sådan undersökning är av politiskt intresse då det kan hända att praktikerna 
har en annan definition än den som var regeringens avsikt vid starten av försöksverksamheten.  

Sammanfattningsvis vilar analysramen på fyra delar. Den första delen består av 
utvärderingslitteratur och fungerar som en vägledning för föreliggande utvärdering av 
spetsutbildningarna. Den andra delen utgörs av eldsjälsbegreppet då det i tidigare utvärdering 
framkom att skolpersonalens engagemang är en central del för att kunna genomföra en 
spetsutbildning. Den tredje delen består av en beskrivning av olika kapitalformer då olika 
tillgångar kan underlätta valet av en spetsutbildning men även underlätta för en elev att klara av 
den. Den sista delen består av en beskrivning av ’tolkningsflexibilitet’ då det under intervjuerna 
har framkommit flera olika definitioner av vad en spetsutbildning bör vara och vad som 
kännetecknar en spetselev. 

Ovan har utvärderingens tillvägagångssätt och analysram beskrivits. I nästa avsnitt ges en 
beskrivning av de 20 spetsutbildningarna samt den förening som 19 av skolorna är medlemmar i. 
Beskrivningen av de nio skolor vars utbildningar startades hösten 2009 baseras på redogörelsen i 
utvärderingsrapporten från 2010.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
44 Collins 1981 ss. 4f.  
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5. Beskrivning av försöksverksamheten 
Skolverket beslutade i januari 2009 att bevilja ansökningarna från tio av de drygt 100 skolor som 
ansökt om att få delta i den första omgången av försöket med gymnasiala spetsutbildningar. 
Höstterminen 2009 startade nio spetsprogram på Danderyds gymnasium, Ehrensvärdska 
gymnasiet i Karlskrona, Europaskolan i Strängnäs, Globala gymnasiet i Stockholm, Härnösands 
gymnasium, Katedralskolan i Lund, Luleå gymnasieskola, Polhemsskolan i Lund samt Vasaskolan 
i Gävle sina spetsutbildningar. Ett år senare startade även Folkungaskolan i Linköping, 
Fässbergsgymnasiet i Mölndal, Gullmarsgymnasiet i Lysekil, Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg, 
Katedralskolan i Uppsala, Sven Eriksonsgymnasiet i Borås, Tumba gymnasium i Botkyrka, Viktor 
Rydbergs Gymnasium Djursholm i Danderyd samt Älvkullegymnasiet i Karlstad sina 
spetsutbildningar. Dessutom startade Katedralskolan i Lund sin andra utbildning. Då både 
Katedralskolan i Lund och Katedralskolan i Uppsala har två spetsutbildningar vardera, innebär 
detta att alla 20 försöksutbildningar därmed har startats.  
 
5.1 Föreningen Sveriges Spetsutbildningar (FSS)  

För att tillvarata spetsutbildningarnas gemensamma intressen bildades Föreningen Sveriges 
Spetsutbildningar. Föreningen syfte är att gemensamt utveckla det pedagogiska samarbetet, 
underlätta kontakterna med Skolverket och Utbildningsdepartementet och att tillsammans sprida 
information om spetsutbildningarna i landet. I samarbetet deltar alla spetsgymnasier förutom 
Globala gymnasiet i Stockholm, som ej är medlem i föreningen.45   

Föreningen håller några möten per år. En av de viktigaste frågor som föreningen driver är 
möjligheten för spetseleverna att erhålla någon extra meritpoäng för att de har gått ett 
spetsprogram. Motiveringarna till detta är att spetsutbildningen innebär en större utmaning än 
andra gymnasieutbildningar och att eleverna ska belönas för extraarbetet samt att extra 
meritpoäng kan locka fler ungdomar till programmen. Föreningen har uppvaktat såväl 
Utbildningsdepartementet som Skolverket i frågan.46 Vidare satsar föreningen via sin hemsida 
www.spetsutbildningar.se stora resurser på att informera om sina program. I intervjuerna med 
skolpersonal uppges att detta är den främsta kanalen för att sprida information nationellt. I syfte 
att nå ut med ett tydligt budskap har en konsultfirma anlitats för att utforma informationen.47 
Föreningens verksamhet finansieras gemensamt av de skolor som är medlemmar.  
 
5.2 Beskrivning av gymnasieskolorna som deltog i försöket läsåret 2010/2011 

Här följer en beskrivning av samtliga 18 skolor, 20 utbildningsprogram, som deltar i 
försöksverksamheten med spetsutbildning. Beskrivningen av de nio skolor som startade sin 
spetsutbildning höstterminen 2009 vilar på uppgifterna i utvärderingsrapporten från år 2010, 
respektive skolas hemsida samt en uppdatering utifrån de mejlsvar från kontaktpersoner för de 
nio första programmen. Beskrivningen av de 9 skolor, 11 spetsprogram, som startade sin 
utbildning hösten 2010 handlar om deras första år med spetsutbildning. En skola, Katedralskolan 
i Lund, startade ett program 2009 och ett 2010 båda dessa program ingår i beskrivningen av 
Katedralskolan. Beskrivningen av skolorna fokuseras huvudsakligen 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. I 
beskrivningarna av respektive skola tas också en del övrig karaktäristika med som skolpersonalen 
berättar när de ombeds beskriva sin skola. 
 
 
 

                                                            
45 http://www.spetsutbildningar.se/ 2010-08-29. 
46 Deltagande observation 2011-03-25. 
47 Deltagande observation 2010-10-07.  

http://www.spetsutbildningar.se/
http://www.spetsutbildningar.se/
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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.48 En liknande matematisk utbildning som spetsutbildningen har bedrivits 
sedan år 1986. Utbildningen som är beviljad av Skolöverstyrelsen har riksintag. Skolan har cirka 
1 500 elever i 60 olika klasser. 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 54 procent av 
kommunens invånare har minst treårig eftergymnasial utbildning.49 Spetsutbildningen beskrivs 
som riktat 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.50 Skolan erbjuder viss hjälp med boende till elever som flyttar till 
orten för att studera då det brukar finnas möjlighet att vara inneboende i en villa i kommunen.  

Skolan har fyra disputerade lärare inom matematik och naturvetenskapliga ämnen. Gymnasiet 
samarbetar med Matematiska institutionen vid Stockholms universitet. Samarbetet innebär att 
eleverna har möjlighet att ta högskolepoäng samt att universitetslärare deltar i matematik-
undervisningen från och med årskurs ett. Detta samarbete var etablerat innan spetsutbildningen 
startades. Skolpersonalen framhåller att de har studiemotiverade elever samt har fått 
internationella utmärkelser för sin utbildning.  

Ehrensvärdska gymnasiet, Karlskrona 
Ehrensvärdska gymnasiet i Karlskrona är en kommunal skola som bedriver det matematiska 
spetsprogrammet Leonardo, som startade höstterminen 2009. Förutom spetsprogrammet 
Leonardo finns även naturvetenskapsprogram, teknikprogram, handelsprogram, idrottsprogram, 
International Baccalaureate (IB), 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 cirka 
700 elever. Från början fanns det en stor gymnasieskola som sedan delades i tre skolor, i samband 
med delningen bestämdes att ingen skola skulle ha enbart teoretiska program eller enbart 
yrkesprogram därmed fick de olika gymnasieskolorna både studieförberedande program och 
yrkesprogram. Ehrensvärdska gymnasiet beskrivs som en ’pluggskola’ där eleverna är studie-
motiverade och kommer från väldigt blandade miljöer.  

Enligt skolans hemsida vilar utbildningarna på en tvärvetenskaplig bas i en stimulerande och 
kreativ miljö.51 Skolan har ett etablerat samarbete med Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och 
vissa lärare undervisar både på spetsutbildningen och på högskolan.52 Ehrensvärdska gymnasiets 
rektor, Mattias Liedholm, är ordförande i Föreningen Sveriges Spetsutbildningar.  

Europaskolan, Strängnäs 
Strängnäs kommun har en lång tradition av gymnasial utbildning då ett av Sveriges första 
gymnasium grundades i staden år 1626. Europaskolan startades år 1994 och flera av de gamla 
skolbyggnaderna används fortfarande i dagens undervisning. Skolan drivs som en privat stiftelse 
utan vinstintresse. Europaskolan har fem program: Scienceprogrammet som är en 
spetsutbildning, Europaprogrammet, Företagarprogrammet, Kemi och Fysikprogrammet och 

 
48 http://www.dagy.danderyd.se/templates/Page____5.aspx?epslanguage=SV 2010-08-10. 
49 Detta kan jämföras med riksgenomsnittet som är 24 procent. År 2010 hade Danderyd högst andel invånare med 
mer än treårig eftergymnasial utbildning i Sverige. Källa: SCB 2010. 
50 http://www.spetsutbildningar.se/skolor/danderyds-gymnasium 2010-08-10. 
51 http://www.karlskrona.se/sv/Gymnasieskolor/ehrensvardska/Om-skolan/ 2011-07-25. 
52 http://www.spetsutbildningar.se/skolor/ehrensvardska-gymnasiet 2010-08-29. 

http://www.dagy.danderyd.se/templates/Page____5.aspx?epslanguage=SV
http://www.spetsutbildningar.se/skolor/danderyds-gymnasium
http://www.karlskrona.se/sv/Gymnasieskolor/ehrensvardska/Om-skolan/
http://www.spetsutbildningar.se/skolor/ehrensvardska-gymnasiet
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Artesprogrammet. Skolan har knappt 400 elever.53 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 en personal bor. 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 (KTH) i Stockholm och 
med Södertörns Högskola. Dessa kontakter fanns redan innan spetsutbildningen startades. 
Dessutom bedrivs samarbete med näringslivet exempelvis Astra Zeneca.54 För övrigt framhåller 
skolan att de har ett rikt föreningsliv och att de bjuder in externa föreläsare. 

Folkungaskolan, Linköping 
På Folkungaskolan i Linköping bedrivs spetsutbildning inom hållbar utveckling, som är ett 
specialutformat samhällsvetenskapligt program. Utöver detta erbjuds ett samhällsvetenskapligt 
program samt ett musikprogram. Inom det samhällsvetenskapliga programmet finns olika 
inriktningar så som internationella klasser, ekonomi, kultur, språk och samhällsvetenskap. Skolan 
är en så kallad ”kommunal friskola”, vilket innebär att den till skillnad från en traditionell 
kommunal skola kan generera överskott som kan användas senare år. Folkungaskolan 
härstammar från Linköpings nya folkskola som startades år 1914. Efter ett par år bytte skolan 
namn och verksamhet bedrevs till och med år 1992. Skolan återstartades två år senare.55 
Folkungaskolan har ungefär 700 elever. Totalt finns 13 gymnasier i kommunen, vilket inkluderar 
både teoretiska program och yrkesprogram. Då det finns fler gymnasieplatser än elever i 
kommunen råder viss konkurrens om eleverna.  

I intervjun beskrivs skolans elever som studiemotiverade och/eller musikintresserade. 
Majoriteten av eleverna kommer från den egna kommunen, men en del elever pendlar till skolan 
från orter inom den närliggande regionen. Tre elever har flyttat till Linköping för att gå 
spetsutbildningen och en elev har flyttat inom kommunen. Eleven som flyttat inom kommunen 
bor i egen lägenhet. Klassens mentor har ansvar för att stödja dessa elever och får ersättning ett 
visst antal timmar för detta inom sin tjänst. Stödet består i huvudsak av hembesök där läraren 
hjälper eleverna med praktiska frågor samt informerar dem om hur hushållsekonomin bör skötas. 

Drygt 100 personer arbetar på skolan. Ingen ny personal har rekryterats för att arbeta med 
spetsutbildningen. Några av lärarna som arbetar med spetsprogrammet har högre akademisk 
utbildning då en lärare är doktorand inom spetsområdet och ytterligare en lärare har forskat inom 
spetsområdet på en nivå som motsvarar en licentiatexamen. En tredje lärare är doktorand inom 
pedagogikområdet. Skolan har ett väletablerat samarbete med Linköpings universitet och eleverna 
har även innan spetsutbildningen startades haft möjlighet att gå på föreläsningar där.   

Fässbergsgymnasiet, Mölndal 
På Fässbergsgymnasiet bedrivs spetsutbildningsprogrammet Individ och samtidskultur. 
Spetsutbildningen var planerad att starta höstterminen 2009, men på grund av för få sökande 
första året sköts starten upp ett år till hösten 2010. Fässbergsgymnasiet är en kommunal skola 
som grundades år 1965. Skolan erbjuder 11 olika program, både teoretiska och yrkesprogram. 
Bland programmen finns bland annat el- och energi, estetiskt, naturvetenskapligt, teknik och 
samhällsvetenskapligt program samt spetsutbildningen.56 Skolan har cirka 900 elever. Personalen 
menar att det är svårt att beskriva en ’typelev’ på spetsutbildningen då utbildningen har för få 

 
53 http://www.europaskolan.se/ 2010-08-10.  
54 http://www.spetsutbildningar.se/skolor/europaskolan-strangnas 2010-08-10. 
55 http://www.linkoping.se/sv/Skola-barnomsorg/Gymnasieskola/-Kommunala-gymnasieskolor/Folkungaskolan/ 
2011-06-28 och http://www.lkfab.se/sv/Information/Page.aspx?id=193&nodeId=570 2011-06-28. 
56 http://www.fberg.molndal.se/ 2011-07-01. 

http://www.europaskolan.se/
http://www.spetsutbildningar.se/skolor/europaskolan-strangnas
http://www.linkoping.se/sv/Skola-barnomsorg/Gymnasieskola/-Kommunala-gymnasieskolor/Folkungaskolan/
http://www.lkfab.se/sv/Information/Page.aspx?id=193&nodeId=570
http://www.fberg.molndal.se/
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elever. När det gäller söktrycket till skolan så säger informanterna att det har minskat efter att 
ungdomarna fick möjligheten att söka till vilket gymnasium de vill inom kommunerna i 
Göteborgsregionens kommunalförbund. Många ungdomar väljer då att pendla in till Göteborg 
och gå på ett gymnasium där. En annan förklaring till att skolan har färre sökande är att antalet 
friskolor har ökat, vilket påverkar söktrycket. På spetsutbildningen arbetar en disputerad lärare 
som även undervisar på universitetet. 

Fässbergsgymnasiet har ett etablerat samarbete med institutionen för kulturvetenskaper vid 
Göteborgs universitet. Kontakten skapades genom att en av lärarna arbetar halvtid på gymnasiet 
och halvtid på universitetet.  

Globala gymnasiet, Stockholm 
Globala gymnasiet är en relativt nystartad skola som grundades år 2004. Skolan är kommunal 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 också är ett 
samhällsvetenskapligt program. Skolan har knappt 500 elever.57 I intervjun beskrivs eleverna som 
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.58 I intervjun 
framgår att skolan lägger stor vikt vid projektarbeten och ämnesöverskridande undervisning. 
Skolan erbjuder ingen boendeservice till elever som vill flytta till Stockholm för att läsa på skolan. 

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.59  

Gullmarsgymnasiet, Lysekil 
Gullmarsgymnasiet i Lysekil bedriver spetsutbildning i marinbiologi. Utbildningen startades år 
1994 och har sedan starten haft riksrekrytering. Detta gör att personalen har relativt lång 
erfarenhet av elever som flyttar till orten för att studera, vilket kan vara en av förklaringarna till 
att utbildningen i dag nästan uteslutande har inflyttade elever. Skolan hjälper inflyttade elever med 
att hitta bostäder samt hjälper marinbiologelever att få kontakt med en idrottsförening, vilket 
beskrivs som uppskattat. Skolans specialpedagog arbetar också med att hjälpa ungdomarna att 
hitta fritidsaktiviteter. Personalen har sedan det marinbiologiska programmets start försökt att 
anordna aktiviteter utanför skoltid, men säger dock att intresset hos eleverna har varit relativt lågt 
för dessa aktiviteter. 

Skolan startades i slutet av 1960-talet och drivs i kommunens regi. I dagsläget bedrivs både 
teoretiska program och yrkesprogram på skolan. Bland de teoretiska program som erbjuds finns 
utöver det marinbiologiska programmet till exempel ekonomiskt, naturvetenskapligt, tekniskt och 
samhällsvetenskapligt program. Som exempel på yrkesförberedande program kan barn- och 
fritidsprogrammet, hotell- och turismprogrammet, industritekniska programmet samt marina 
naturbruksprogrammet, som också har riksintag, nämnas.60 Skolan har drygt 700 elever. 
Söktrycket till skolans utbildningar är generellt sett högt och skolan lockar många elever från 
Sotenäs kommun, men även från Uddevalla.  

 
57 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. 
58 http://www.globalagymnasiet.se 2010-08-10. 
59 Ibid. 
60 http://www.marinbiologi.lysekil.se/ 2011-06-29. 

http://www.globalagymnasiet.se/
http://www.globalagymnasiet.se/
http://www.marinbiologi.lysekil.se/


30 
 

                                                           

Ingen ny personal har rekryterats till spetsutbildningen utan personalen säger i intervjun att 
både personalresurser och utbildningens organisation vilar på den marinbiologiska utbildning 
som redan fanns på skolan. Skolan har två disputerade lärare i marinbiologi som undervisar på 
spetsutbildningen. Skolan hade redan ett etablerat samarbete med Göteborgs universitet när 
spetsutbildningen startade. Samarbetet innebär att spetseleverna i årskurs tre kan läsa 
distanskurser i samverkan med Sven Lovéns centrum för marina vetenskaper och Tjärnö 
forskningsstation.61 En del av distanskurserna består av helgundervisning på centrumet och 
forskningsstationen. 

Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg 
Hvitfeldtska gymnasiet är en skola med gamla anor den grundades år 1647 och har bytt namn ett 
antal gånger genom åren bland annat har den hetat Göteborgs Högre Elementar-Läroverk. 
Margaretha Hvitfeldt, som skolan uppkallats efter, donerade år 1684 sin stora förmögenhet till 
utbildning av gossar och ur hennes fond delas fortfarande ut stipendier. Hvitfeldtska, som ligger 
centralt i Göteborg, är den största skolan i staden. Skolan drivs i kommunal regi och är mycket 
populär med över tusen sökande varje år. Totalt går cirka 2 000 elever på Hvitfeldtska gymnasiet. 
På skolan satsas särskilt på profileringar inom områdena naturvetenskap, matematik, handel, 
ekonomi samt språk och musik. Program som IB samt naturvetenskapsprogrammen med fransk 
och tysk sektion ger skolan en internationell atmosfär. På skolan finns ett spetsprogram i 
naturvetenskap med matematikspets. Förutom de ovan nämnda programmen erbjuds också ett 
specialutformat handelsprogram och det estetiska programmet med musikinriktning samt ett 
individuellt alternativ.  

Spetsutbildningen är en vidareutveckling av den tidigare matematiksektionen vilket medfört 
att det fanns lektorer i alla naturvetenskapliga ämnen. På grund av en pensionering har en ny 
matematiklektor rekryterats under året. Det fanns sedan tidigare ett väl utvecklat samarbete med 
matematikinstitutionen vid Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs universitet.  

Härnösands gymnasium 
Härnösand har lång gymnasietradition då 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. Härnösands gymnasium är en kommunal skola som för 
närvarande har ungefär 850 elever. Totalt finns förutom spetsutbildningen i biomedicin 17 olika 
program. Tre program har riksrekrytering: spetsutbildningen inom Biomedicin, Sjöfarts-
programmet samt Curlinggymnasiet.62 

I intervjun beskrivs skolans elever som ’lagom’ med ganska stor spännvidd eftersom det bara 
finns en gymnasieskola i kommunen. Spetsutbildningen riktat sig till elever som är intresserade av 
forskning inom biologi och medicin och som vill ha en bra grund för vidare studier inom dessa 
ämnen. Undervisningen bedrivs i projektform och är av undersökande karaktär för att lägga 
grunden till framtida forskning. Skolan har stor erfarenheten av inackorderade elever. Det finns 
ett etablerat samarbete med ett kommunalt bostadsbolag och skolan har en skolkonsulent som 
har till uppgift att hjälpa till med boende.63  

I spetsutbildningen samarbetar skolan med Mittuniversitetet campus 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.64  

 

 
61 Ibid. 
62 http://www.harnosand.se/skolaochutbildning/gymnasium/gy2011.14689.html 2011-07-26 
63 http://www.harnosand.se/skolaochutbildning/gymnasium.139.html 2010-08-10. 
64 http://www.harnosand.se/skolaochutbildning/gymnasium.139.html 2010-08-10. 
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Katedralskolan, Lund 
Lund är sedan gammalt en lärdomsstad med landets äldsta skola, Katedralskolan från 1000-talet,  
som inte bara är landets utan även Nordens äldsta skola. Skolan blev gymnasieskola år 1971 och 
bedrivs i kommunal regi. På skolan finns program inom naturvetenskap, samhällsvetenskap, 
humaniora och ekonomi med olika inriktningar. Dessutom finns International Baccalaureate (IB), 
historieprogrammet (HIP) som är en spetsutbildning i historia samt lingua-programmet (LIP) en 
spetsutbildning med inriktning mot moderna språk, litteratur och film.65 Spetsprogrammet i 
historia startade år 2009 och linguaprogrammet år 2010. 

Katedralskolan har cirka 1 200 elever och historieprogrammet är ett av de sex program som 
fyllt platserna på spetsutbildningen. Katedralskolan, eller ’Katte’ som den kallas, är ibland 
betraktad som  ’snobbskola’ av Lundaborna och är en skola med ambitiösa studiemotiverade 
elever. På skolan finns ingen vana av inackorderade elever och personalen är bekymrad över 
bostadssituationen. I Lund är det väldigt svårt att hitta bostad och elever har tvingats säga ’nej’ till 
att börja på ett av skolans spetsprogram på grund av bostadssituationen. På grund av sin prägel 
som lärdomsstad är Lunds gymnasieskolor ’lektorstäta’. På historieprogrammet finns tre 
disputerade lärare och ett etablerat samarbete med Historiska institutionen vid Lunds universitet 
fanns redan innan spetsprogrammet startades. Historieprogrammet samarbetar, förutom med 
historiska institutionen vid Lunds universitet, med landsarkivet i Lund, folklivsarkivet, dialekt- 
och ortsnamnsarkivet samt universitetsbiblioteket.66  

Till det nystartade Linguaprogrammet rekryterades en lektor i franska med goda kontakter på 
Lunds universitet som också fungerar som mentor för programmet. Flera lektorer inom film och 
litteratur fanns sedan tidigare på skolan och några av dessa forskar på deltid och har därmed en 
naturlig anknytning till Lunds universitet.  

Katedralskolan, Uppsala 
Katedralskolan i Uppsala, som grundades redan år 1245, har två spetsutbildningar: Classe 
Française och Bioteknisk spetsutbildning. På skolan erbjuds också Barn- och fritidsprogrammet, 
International Baccalaureate (IB), Naturvetenskapsprogrammet samt Deutsche Klasse. Skolan är 
en så kallad ”kommunal friskola” med drygt 1 200 elever, vilket innebär att skolan fyller sina 
elevplatser och därmed är ett av kommunens största gymnasier. Det finns cirka 25 
gymnasieskolor i kommunen.67 Då skolan har ett IB-program finns stor erfarenhet av inflyttade 
elever.  

Personalen säger att språkklasserna Classe Française och Deutsche Klasse av tradition har 
haft de högsta intagningspoängen i Uppsala. De senaste åren har de höga betygen snarare berott 
på att de ungdomar som söker programmen har haft höga betyg än att utbildningarna har haft 
högt söktryck. På grund av det låga söktrycket inför höstterminen 2011 har skolan beslutat att 
inte starta en ny årskull med Classe Française. Det naturvetenskapliga programmet, som utgör 
grunden för den biotekniska spetsutbildningen, har mycket högt söktryck. Eleverna på båda 
programmen beskrivs som studiemotiverade. Även omdömen som ’högpresenterande’, 
’välanpassade i skolan’ samt ’har flera fritidsintressen såsom sport och musik’ ges om eleverna på 
Classe Française. Alla eleverna uppges ha mycket stort intresse för franska, även om någon elev 
läser programmet då denna har franska som modersmål. Eleverna på det biotekniska programmet 
beskrivs som ’individualister’, vilket märks inte minst bland flickorna i klassen som beskrivs som 
’starka’. När det gäller elevernas bakgrund, har en majoritet svensk bakgrund även om det 
biotekniska programmet har något fler elever med utländsk bakgrund än övriga program.  

 
65 http://www.lund.se/Gymnasieskolor/Katedralskolan/ 2011-08-19. På skolans hemsida används 
’Linguaprogrammet’, men i intervjuer och på spetsföreningens hemsida kallas programmet ’Moderna språk’. I 
rapporten används dessa namn synonymt.  
66 http://www.spetsutbildningar.se/skolor/katedralskolan-2 2010-08-29. 
67 http://www.uppsala.se/sv/Utbildningbarnomsorg/Gymnasium/ 2011-06-28. 
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Skolan har knappt 150 personer anställda. På Classe Française arbetar två lektorer, varav den 
ena i franska. Classe Française samarbetar med Högskolan i Dalarna och det finns en webbaserad 
kurs som tidigare elever som gått programmet innan det blev ett spetsprogram, har läst. På den 
biotekniska utbildningen arbetar två lektorer, varav en disputerad. Den biotekniska utbildningen 
samarbetar med universitetet i Uppsala. Vidare finns ett samarbete med Uppsala BIO som är ett 
nätverk för aktörer inom life science-sektorn.  
Luleå gymnasieskola 
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. I gymnasiebyn finns alla 
nationella program utom naturbrukslinjen som finns i Piteå. Skolan har sedan tidigare riksintag 
för basket. 

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 
spetselever. Luleå har flyktingavtal med staten så skolan har en hel del elever med 
invandrarbakgrund. Luleå gymnasieskola samarbetar med Luleå tekniska universitet.68  

Polhemsskolan, Lund 
Polhemsskolan, som bedriver spetsprogram inom fysik, grundades år 1961. Från början var det 
en teknisk skola vilket bidragit till att skolan har lång tradition med teknik och naturvetenskap. 
Polhemsskolan är ett kommunalt gymnasium som i dag har cirka 2 000 elever. På Polhemsskolan 
finns både teoretiska program och yrkesprogram och dessutom ett specialutformat idrotts-
program. Polhemsskolan har stor omfattning av såväl samhälls- som teknik och naturveten-
skapliga program, vilket gör att skolan kan ha upp till nio eller tio parallellklasser beroende på 
söktrycket. 

Elevunderlaget på skolan består till cirka hälften av inpendlare och hälften av 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 från hela Skåne men främst från Eslöv, 
Helsingborg, Landskrona och Malmö till Lund. Polhemskolan har gott rykte och är en väl ansedd 
skola. 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. Spetsprogrammet i fysik har samarbete med Fysikum 
på Lunds universitet.69  

Sven Eriksonsgymnasiet, Borås 
Sven Eriksonsgymnasiet i Borås är en kommunal skola som grundades 1856 som Tekniska 
Elementarskolan. Skolan startades när industrialismen tog fart och kom till för att ”säkra tillväxten 
av tekniker och entreprenörer”70. Efter att ha bytt namn ett flertal gången fick skolan år 1997 
namnet Sven Eriksonsgymnasiet. Numera fokuseras på teknik, entreprenörskap och ekonomi 
vilket är helt textilentreprenören Sven Eriksons anda. I Borås finns fem kommunala 
gymnasieskolor och på Sven Eriksonsgymnasiet finns förutom spetsprogrammet med inriktning 
på entreprenörskap också IB-program, teknikprogram, ekonomiprogram en idrottsprofil samt ett 

 
68 http://www.spetsutbildningar.se/skolor/lulea-gymnasieskola 2010-08-29.  
69 http://www.lund.se/sv/Gymnasieskolor/Polhem/Utbildningar/Fysikprogrammet/ 2010-08-29. 
70 http://www.boras.se/svenerikson 2010-07-26. 
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barn och fritidsprogram med speciell inriktning på idrott. Skolan har väldigt högt söktryck, vilket 
innebär att skolan hösten 2011 kommer att behöva låna lokaler från en högstadieskola i närheten. 
Gymnasiet har cirka 1 100 elever med varierande bakgrund, vilket gör att det är svårt att tala om 
någon typelev. Skolan har en timarvoderad doktor och har planer på att anställa en disputerad 
lektor inom spetsområdet.  

Spetsprogrammet har internationellt samarbete med Santa Rosa Junior College i Kalifornien 
USA. Eleverna på entreprenörsprogrammet åker till USA fem veckor på våren i trean för att 
studera entreprenörskap, Business English och Political Science.71 Sven Eriksonsgymnasiet har 
ett etablerat samarbete med Högskolan i Borå

Tumba gymnasium, Botkyrka 
Tumba gymnasium är en kommunal skola med nästan 1 200 elever. Från och med höstterminen 
2011 kommer skolan att ha 13 program, vilka inkluderar såväl teoretiska program som yrkes 
program samt ett specialprogram för elever med Aspergers syndrom.72 Skolan startades år 1974 
och har högt söktryck och har fler sökande än de har platser på de teoretiska utbildningarna. 
Tumba gymnasium erbjuder spetsutbildning inom finansekonomi, FINEK. Sedan år 2006 har 
FINEK riksintag. I dagsläget har denna utbildning fler sökande än platser. Ungefär hälften av 
eleverna kommer från Botkyrka kommun. Den andra hälften kommer från kommuner som 
Södertälje, Järna och Gnesta, men även från Huddinge och Stockholm. Den relativt stora 
inpendlingen förklaras med att skolan ligger nära pendeltågsstationen. Då både Tumba och 
Södertälje har en relativt stor andel invånare med utländsk härkomst, speglas även detta bland 
skolans elever.  

FINEK-programmet har utvecklats i samarbete med ett antal banker, försäkringsbolag och 
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Det är också på KTH som eleverna ska läsa kurser i 
årskurs tre. I anslutning till programmet finns en ledningsgrupp med representanter från dessa 
aktörer. Från ledningsgruppen rekryteras också en del föreläsare, varav några är doktorer. Några 
av eleverna fortsätter sedan med högre studier, medan andra får arbete direkt efter gymnasiet. 
Ingen elev har flyttat för att gå FINEK, men personalen säger att de upplever det som att 
kommunen är beredd att hjälpa till med boende i så fall. Skolan har runt 130 anställda och de 
doktorer som undervisar på spetsutbildningen anställs på timbasis. Från och med hösten 2011 
kommer skolan att ha sitt andra spetsprogram, med estetisk inriktning.  

Vasaskolan, Gävle 
Det finns en lång gymnasietradition i Gävle kommun då det första gymnasiet startades år 1557 av 
Gustav Vasa. Gymnasiet har varit beläget 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 möjlighet att 
läsa internationell inriktning. Dessutom har skolan en cirkusutbildning med riksintag.73 Skolan har 
drygt 1 000 elever. I intervjun framgår att det finns flera ’typelever’ beroende på vilket program 
de går. Spetseleverna beskrivs som motiverade, ambitiösa och entusiastiska. 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 medan runt tio procent har utländsk bakgrund. 
Spetsutbildningen uppges vända sig till elever som är intresserade av historia, arkeologi, 
egyptologi och religionsvetenskap.74 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 filosofie licentiatexamen samt 
en doktorand. I spetsutbildningen samarbetar skolan med olika institutioner vid Uppsala 
universitet, exempelvis engelska, teologiska och historiska institutionerna. Visst samarbete med 

 
71 http://www.boras.se/svenerikson 2010-07-26 
72 http://81.236.48.32/tumbagymnasium/ 2011-06-28. 
73 http://www.vasa.gavle.se 2010-08-10. 
74 http://www.spetsutbildningar.se/skolor/vasaskolan 2010-08-10. 
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universitetet fanns innan spetsutbildningen startades. Skolpersonalen framhåller att skolan satsar 
på musik, idrott och elevföreningar.   

Viktor Rydbergs Gymnasium Djursholm, Danderyd 
Skolan startades år 1994 och drivs av en icke-vinstdrivande stiftelse. Målet med utbildningen är 
att en stor del av undervisningen ska ske på engelska med lärare som har engelska som 
modersmål.75 Ingen personal har specialrekryterats till utbildningen då skolan redan hade många 
lärare som har engelska som förstaspråk. Eleverna på spetsutbildningen i engelska rekryteras från 
Storstockholmsområdet och antagningspoängen är generellt sett höga på skolan Detta innebär att 
det är kö till skolan. I dagsläget finns ingen elev som har flyttat för att gå spetsutbildningen. En 
stor majoritet av eleverna på spetsutbildningen är flickor. Eleverna beskrivs som intresserade av 
engelska, men flera har även valt utbildningen då de anser att det kan vara en fördel senare i livet 
att ha läst på ett engelskspråkigt gymnasium. Några elever har också en engelskspråkig förälder 
eller har tidigare läst på en engelskspråkig skola och ser därför spetsutbildningen i engelska som 
ett naturligt val. Flertalet av eleverna kommer från familjer med hög utbildningsbakgrund och 
god ekonomisk status. När det gäller spetseleverna säger personalen att de har en mer heterogen 
bakgrund gällande föräldrarnas utbildningsnivå, inkomst och etnicitet än övriga elever på skolan.  

I samband med starten av spetsutbildningen fick skolan hyra fler lokaler då skolans 
huvudbyggnad inte räckte till. Till en början upplevde en del elever detta som något negativt då 
den nya byggnaden ligger en bit bort från övriga skolan. På spetsutbildningen har tre lärare 
forskarerfarenhet, varav en av dem är lektor och en annan har licentiatexamen. Viktor Rydbergs 
gymnasium samarbetar med Engelska institutionen på Stockholms universitet, som bland annat 
erbjuder eleverna föreläsningar.  

Älvkullegymnasiet, Karlstad 
Älvkullegymnasiet startades år 1959 och erbjöd från början teknisk utbildning. I dag erbjuds 
utbildning inom teknik, naturvetenskap, International Baccalaureate (IB) och media. Skolan har 
cirka 600 elever och är en kommunal skola. I kommunen finns sex gymnasier. Söktrycket till 
skolan beskrivs som bra då elevplatserna fylls. På skolan bedrivs spetsutbildningen Forskar-Nv, 
som från och med höstterminen 2011 kommer att benämnas Forskar-NA.76 Då utbildningen har 
knappt 10 elever menar personalen att det är svårt att beskriva en ’typelev’. Några av eleverna 
pendlar till utbildningen från närliggande kommuner och personalen upplever det som att det är 
svårt att rekrytera elever från Karlstad. Ingen elev har i dagsläget flyttat till Karlstad för att gå 
spetsutbildningen men då det finns andra riksrekryterande utbildningar i kommunen upplever 
personalen att det finns beredskap för om någon elev planerar att göra det.  

Skolan har ungefär 100 anställda. Av intervjun framgår att ett särskilt lärarlag med extra 
engagerade och pedagogiska lärare satts samman för att ansvara för spetsutbildningen. Två av 
lärarna på spetsutbildningen har disputerat. Personalen uppger att gymnasiet har ett väletablerat 
samarbete med Karlstad universitetet. Spetseleverna erbjuds dels föreläsningar och laborationer i 
spetsämnena fortlöpande, dels har en specialkurs på 30 högskolepoäng utarbetats för dessa 
elever. Vidare träffas gymnasie- och universitetspersonal i en styrgrupp för att planera och 
utveckla spetsutbildningen. I styrgruppen ingår bland annat universitetspersonal inom ämnen 
som kemi, matematik och biologi. En stor del av utvecklingsarbetet finansieras av ett anslag från 
en privat stiftelse.  
 
5.3 Sammanfattning  

Flera av spetsgymnasierna, 14 program, har etablerats på orter som antingen har universitet eller 
högskola på orten såsom Borås, Härnösand, Gävle, Göteborg, Karlskrona, Karlstad, Linköping, 

 
75 http://www.vrg.se/templates/pages/SectionStartPage____261.aspx 2011-06-28.  
76http://www.karlstad.se/apps/symfoni/karlstad/karlstad.nsf/pages/BarnutbildningGymnasieskolaVaaraskoloraelv
kullen.html 2011-06-28.  
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Luleå, Lund, Stockholm och Uppsala. Ytterligare fem program, två i Danderyd samt ett i vardera 
Mölndal, Strängnäs och Tumba ligger i närheten av universitet i storstadsområdena. Endast en 
skola, Lysekils gymnasium, har inte universitet eller högskola på orten. Lysekil har Göteborgs 
universitets marina forskningsstation i närheten, men ligger inte geografiskt i storstadsområdet. 
Flera av spetsorterna har också lång tradition som lärdomsstäder med gymnasier från 1 000-talet 
och framåt. Knappt hälften av spetsgymnasierna har rötter i lärosäten som startades för flera 
hundra år sedan medan den andra halvan är skolor som startats under senare delen av 1900-talet 
eller i början av 2000-talet.  

Alla spetsgymnasierna utom två, Europaskolan och Viktor Rydbergs gymnasium, är 
kommunala skolor. Av de kommunala skolorna är två kommunala friskolor. Vidare har skolorna 
fokus på teoretiska utbildningar, även om programmen varierar och många kommuner blandar 
teoretiska program och yrkesprogram på sina skolor. Även elevantalet på skolorna varierar från 
500 upp till 2 000 elever. På de mindre skolorna krävs 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 
bakgrunder. Härnösand och Luleå har all den kommunala gymnasieutbildningen samlad på en 
skola. Majoriteten av spetsutbildningarna attraherar i första hand elever från en välutbildad 
medelklass och som dessutom själva är födda i Sverige och som har två svenskfödda föräldrar, 
även om Tumba gymnasium har en stor andel elever med utländsk bakgrund. Hälften av 
gymnasierna har tidigare erfarenhet av elever som flyttar till orten för att studera och erbjuder 
inackordering eller har personal som hjälper till att leta boende. Detta gäller speciellt skolorna i 
Gävle, Härnösand, Lysekil, Luleå och Strängnäs. Spetsskolorna som är belägna i 
storstadsområdena erbjuder ingen boendeservice åt elever som vill flytta till orten, vilket kan 
förklaras av den bostadsbrist som råder i storstäderna. De flesta skolorna har lektorer eller 
doktorer i lärarkåren och samarbetade redan före spetsutbildningen med universitetet eller 
högskolan på orten. Majoriteten av intervjupersonerna på skolorna uppger att spetsutbildningen 
innebär att kontakterna med högskolor och universitet kommer att utvecklas.  
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6. Redovisning av intervjuer med skolpersonal  
I detta avsnitt görs en redovisning av intervjuerna med skolpersonalen på de 11 program som 
startade läsåret 2010/2011. Redovisningen följer de rubriker som de semistrukturerade 
intervjuerna utgick från.77 En liknande redovisning över intervjuer med skolpersonalen på de nio 
skolor som deltog i försöket med spetsutbildningar läsåret 2009/2010 återfinns i fjolårets 
utvärderingsrapport En utvärdering av försöksverksamheten med gymnasiala spetsutbildningar 2009/2010. 
Därefter presenteras en kort en uppföljning av de nio spetsprogram som startades 2009.  

De inledande frågorna handlar om en beskrivning av varför skolorna deltar i 
försöksverksamheten, om de blivit tillfrågade om att delta i försöksverksamheten med 
spetsutbildningar i grundskolans högre årskurser, vilken personal som arbetar med 
spetsutbildningarna, om skolorna behövt rekrytera personal för att genomföra utbildningarna och 
hur information om utbildningarna genomförs. Den andra frågekategorin rör antagning och 
urval. Här ges en redovisning av urvalskriterier till utbildningarna och personalens uppfattning 
om hur dessa fungerar. Den tredje kategorin består av frågor om spetseleverna. Först inleds med 
frågor om hur många elever som flyttat eller pendlar till utbildningen, könsfördelningen på 
programmen samt elevernas socioekonomiska bakgrund. Frågorna handlar om betydelsen för 
eleverna att kunna fokusera på spetsområdet, relationen mellan spetsutbildningarna och den 
övriga skolverksamheten, funderingar om elever som lämnat spetsutbildningarna, skolpersonalens 
engagemang i inflyttade elever och om olika elevkategoriers prestationer. Nästa kategori berör 
utbildningens kvalitet med fokus på intervjupersonernas tolkning av vad ’spets’ innebär, 
utveckling av spetsutbildningarna, hur lärarna upplever att undervisa spetseleverna, förslag till 
förbättringar av utbildningarna, lärarnas utbildningsnivå samt spetsutbildningarnas effekter på 
skolorna. Kategori fem handlar om samverkan med högskolor och universitet samt vilka kurser 
spetseleverna kan läsa där. Den sista frågekategorin berör personalens syn på samverkan med 
kommunen, synen på kontakter med Skolverket samt synen på nationella politikers roll för 
försöksverksamheten. Avsnittet avslutas med en analys och slutsatser. 
 
6.1 Bakgrundfrågor  

I personalintervjuerna berörs först bakgrundsfrågor. Exempel på sådana frågor handlar 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 fem.  

Nedan följer en redogörelse för intervjusvar på frågor som handlar om de 11 program som 
startades hösten 2010.  

Motiv till att delta i försöket och organisation av utbildningen  
Hur motiverar skolpersonalen att de ansökte om att få delta i försöket med spetsutbildningar. 
Hur är undervisningen i spetsklasserna organiserad? Ett vanligt svar från skolpersonalen är att 
deras skola ville delta i försöket eftersom deras utbildning redan höll hög kvalitet. Ett par citat får 
illustrera: 

För att fortsätta att hålla ställningarna och fortsätta att ha en skola som ligger i framkanten. Det har 
vi gjort i många år [inom spetsområdet], så vi kände att […] vi ville fortsätta med den kompetensen 
och utveckla den. (Personal Skola F) 

[… ] när det här med spets kom ut och vi läste vad det skulle innebära så kändes det som att det var 
skrivet utefter vårt programs mall […] så vi gjorde nästan i princip allting redan […] som krävdes 
för spets. (Personal Skola G) 

 
77 En lista över intervjupersonerna återfinns i bilaga 8 och intervjumallen återfinns i bilaga 4. 
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På en annan skola menar personalen att de redan har diskuterat att skapa en koppling mellan 
gymnasiet och universitetet och att försöksverksamheten därför var intressant. En anställd säger 
så här:  

Vi var inne på forskarspåret, att kunna göra forskarkurser som skulle kopplas till universitetet. Och 
sedan dök det upp […], jag tror att det var någon i skolledningen som tipsade om att Skolverket 
utlyste den här möjligheten att [starta] en ’spets’ så vi byggde på våra tankar. (Personal Skola C) 

I samband med frågan om varför skolorna deltar i försöksverksamheten poängterar några 
informanter att deras spetsutbildning är utvecklad från redan etablerade program. Till exempel 
har Gullmarsgymnasiet och Katedralskolan i Uppsala bedrivit liknande utbildningar i marin-
biologi respektive franska sedan år 1994. I princip alla spetsgymnasierna hade också etablerat 
samarbete med högskola eller universitet sedan tidigare. I Tumba framhåller personalen att 
FINEK redan från början utvecklats tillsammans med bland annat personal på KTH. 
Hvitfeldtska gymnasiet hade redan en matematiksektion och ett samarbete med matematiska 
institutionen vid Göteborgs universitet och Chalmers Tekniska Högskola. Dessutom hade 
gymnasiet redan samarbete med en grundskola i Göteborg som har en matteinriktning. Även på 
Sven Eriksonsgymnasiet i Borås fanns såväl ett etablerat samarbete med det lokala näringslivet 
som med högskolan. 

I ett par intervjuer framhålls också lärarnas höga utbildningsnivå, det vill säga att skolorna har 
disputerade lärare, som ett viktigt argument för att delta i försöksverksamheten. Genom lärarnas 
utbildningsnivå menar informanterna att eleverna garanteras en mycket bra utbildning. Likaså 
framhålls att ett flertal skolor har personal som arbetar både på gymnasiet och på universitetet, 
något som skapat en naturlig koppling mellan skolorna. Så här säger en person:  

Hela kontaktnätet finns ju redan. Vi behövde inte ens göra någonting för att starta det 
[spetsutbildningen]. (Personal Skola H) 

Som framgår ovan har det inte alltid krävts stora förändringar i utbildningen på grund av 
startandet av en spetsutbildning, en kommentar som även framförs i andra intervjuer. På en skola 
säger personalen att den enda förändring som tillkommit är just att eleverna nu kan läsa kurser på 
universitet.  

Argumenten för att utbildningen redan höll spetskvalitet är till exempel att skolan har bra 
lärarresurser, lång erfarenhet inom spetsområdet samt goda kontakter med högre lärosäten. På 
några av spetsgymnasierna har eleverna redan tidigare haft möjlighet att läsa universitetskurser. 
Till exempel har tidigare elever i Linköping läst universitetskurser i trean och i Lysekil har 
marinbiologieleverna haft samarbete med forskningsstationer. Andra exempel på etablerade 
samarbeten är att tidigare elever har kunnat lyssna på föreläsningar samt fått genomföra visa 
laborationer i lokaler på universitet eller högskola. Ytterligare ett argument för 
spetsutbildningarna är att personalen menar att teoretiska utbildningar kräver vidare studier och 
då är det bra om ungdomarna redan på gymnasiet blir förberedda inför högre studier.  

Bland lärarna märks en stor entusiasm inför att undervisa extra intresserade och duktiga 
elever, även om viss besvikelse hörs när det gäller lågt elevantal. Flera intervjupersoner hade 
förväntat sig att få högt söktryck till utbildningen, något som inte alltid är fallet. Liksom på de nio 
skolor som startade sin spetsutbildning år 2009, är det oftast en lärare på de 11 ’nyare’ 
programmen som har tagit initiativet till att delta i försöksverksamheten.  

Planer på att delta i försöket med spetsutbildningar på högstadiet 
Höstterminen 2012 startar en försöksverksamhet med 30 spetsutbildningar på grundskolans 
högre årskurser. Dessa utbildningar är planerade att vara upplagda på liknande sätt som 
gymnasieutbildningarna med ’spets’, det vill säga hälften av utbildningarna ska vara inom 
samhällsvetenskap och humaniora och den andra halvan ska vara inom matematik och 
naturvetenskap. Vidare ska utbildningarna vara riksrekryterande. I stället för samarbete med 
högskolor och/eller universitet ska spetshögstadierna erbjuda eleverna möjlighet att läsa 
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gymnasiekurser under högstadietiden. Ansökningar om att få delta i försöksverksamheten ska 
skickas till Skolverket hösten 2011.78  

Då försöksverksamheten i grundskolans högre årskurser kräver samarbete med gymnasie-
skolan är det intressant att fråga representanter för spetsgymnasierna om de vet om det finns 
planer på att etablera samarbete med något högstadium. Frågan är intressant inte minst med 
tanke på att ett sådant samarbete kan komma att utgöra en rekryteringskanal till gymnasiala 
spetsutbildningar.  

Av intervjuerna framgår att det är få intervjupersoner som känner till några planer på att ingå 
samarbete kring spetsutbildningar på grundskolans högre årskurser. En möjlig förklaring är att 
våra intervjupersoner inte är just de personer som deltar i ett sådant ansökningsförfarande. En 
annan förklaring kan vara att författandet av ansökningarna inte påbörjats vid tidpunkten för 
intervjuerna. När det gäller attityderna till ett liknande försök på grundskolans högre årskurser är 
de blandade. Å ena sidan menar personalen att det kan fungera som en rekryteringsmöjlighet till 
deras egen spetsutbildning. I en av intervjuerna berättar intervjupersonerna att de känner till en 
grundskola som planerar att starta en spetsutbildning inom samma ämnesområde som gymnasiet, 
men de är osäkra på om personalen där kommer att ansöka om att vara med i det nationella 
försöket med spetsutbildningar på grundskolans högre årskurser. Det finns också något exempel 
där samarbete med grundskolans högre årskurser och gymnasiet redan är etablerat. På så sätt 
grundskoleelever, som är intresserade och nyfikna, in till att besöka gymnasiet och delta i några 
lektioner. Personalen menar dock att en sådan utbildning är intressant då dessa elever senare 
kanske vill gå en gymnasiespetsutbildning.  

Å andra sidan hörs röster som är tveksamma till om så unga barn och deras föräldrar är 
intresserade av riksrekryterande utbildningar på denna nivå. Här framförs särskilt argumentet att 
det är tveksamt om eleverna är mogna att flytta hemifrån. Så här säger en intervjuperson:  

[…] jag tror inte att årskurs 7:s elever är mogna att flytta. Så då faller det här med riksrekryterande 
och då blir det bara ett storstadsfenomen. Det kan vara Stockholm, Göteborg med några andra 
orter som kan arrangera detta för de har underlaget med elever. (Personal Skola B) 

Då ansökningarna till att delta i försöket med spetshögstadier ännu inte har skickats in vid 
tillfället för intervjuerna är det intressant att följa upp frågan om det kommer att etableras 
samarbete mellan spetsgymnasier och sådana högstadier.  

Personal som arbetar med spetsutbildningen 
På alla spetsgymnasier är utbildningarna organiserade på liknande sätt. Varje utbildning har en 
ansvarig person, som dock kan ha varierande titel. Det är oftast denna person som fungerar som 
kontaktperson för utbildningen. Kontaktpersonen har oftast en administrativ roll i skolledningen, 
men det förekommer även att en lärare är kontaktperson. På en majoritet av skolorna finns 
arbetslag där spetslärarna ingår. Dessa arbetslag har ansvar för att planera, genomföra och 
utveckla spetsprogrammen. När det gäller lärarnas utbildningsnivå finns flera doktorer, lektorer, 
licentiater och doktorander. Majoriteten av dessa lärare är anställda på gymnasieskolan, men det 
förekommer också att de är anställda av lärosätet och utför en del av sin undervisning på 
spetsutbildningen. En majoritet av spetsklasserna har en eller ett par spetslärare som 
kontaktlärare eller mentor även om det i undantagsfall förekommer att eleverna har en annan 
mentor.  

På ett par skolor involveras även utomstående aktörer tydligt i arbetet med spetsutbildningen. 
FINEK på Tumba gymnasium har till exempel utvecklats i samarbete med branschföreträdare 
från försäkringsbranschen, bankväsendet, fackföreningar och KTH. Dessa aktörer ingår i en 
ledningsgrupp som är delaktig i utformningen och genomförandet av utbildningen. Det finns 
även ett etablerat samarbete mellan den biotekniska utbildningen i Uppsala och externa aktörer 

 
78 Förordning (2011:355) om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre 
årskurser.  
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inom bioteknik i Uppsala. På Entreprenörsprogrammet i Borås är eleverna under alla tre åren 
kopplade till ett värdföretag och den sista kursen i trean görs på ett verkligt uppdrag åt företaget.   

Specialrekrytering av personal  
Majoriteten av skolorna har inte rekryterat någon speciell personal för att arbeta med 
spetsutbildningen. I stället framhålls att utbildningarna snarare vilar på befintlig personal och 
följer strukturen på tidigare liknande program. Katedralskolan i Uppsala anställde dock en lektor i 
franska året innan spetsutbildningen påbörjades. Likaså rekryterades en gymnasielektor i franska 
till spetsprogrammet i moderna språk på Katedralskolan i Lund. Denna lektor har anknytning till 
Lunds universitet. I Karlstad har ingen ny personal anställts, men ett särskilt lärarlag har satts 
ihop för att jobba med spetsprogrammet. I flera intervjuer betonas att skolan redan hade hög 
kvalitet på sina lärare, till exempel genom hög utbildningsnivå, och därmed inte behövde 
rekrytera ny personal. 

Organisation av spetsutbildningen  
Spetsutbildningarna är lite olika organiserade på de olika skolorna. På alla skolor läser 
spetseleverna moderna språk tillsammans med andra klasser. Det förekommer också att 
spetseleverna läser estetiska ämnen och idrott och hälsa med elever från andra klasser. 

En majoritet av spetsutbildningarna har inte fyllt sina platser, vilket ibland har påverkat 
organiseringen av undervisningen. I Karlstad läser spetseleverna språk tillsammans med andra 
elever, men övriga ämnen läser spetseleverna separat i den egna gruppen. Det finns dock planer 
på att ändra detta inför läsåret 2011/2012 då personalen upplever det som att fler elever ger mer 
social dynamik, något som antas gynna så väl trivsel som inlärning. På Folkungaskolan i 
Linköping läser spetseleverna det första gymnasieåret tillsammans med en annan 
samhällsvetenskapsklass. Eleverna på det biotekniska programmet i Uppsala läser språk och 
estetiska ämnen med andra klasser, men resten av ämnena med spetsklassen trots att klassen inte 
har fullt antal elever. Även FINEK i Tumba är upplagt på liknande sätt. De tio eleverna i Classe 
Française läser spanska, tyska, matte, idrott och hälsa samt samhällskunskap tillsammans med 
andra klasser. Däremot läser de franska, svenska och engelska ensamma. I Mölndal läser 
spetseleverna naturkunskap, matematik, idrott och hälsa samt estetiskt verksamhet med andra 
elever. De andra ämnena läser eleverna själva i spetsklassen.  

Information om spetsutbildningen  
Gemensamt för spetsutbildningarna är att informanterna menar att skolorna saknar resurser, 
både tid och pengar, för att på egen hand genomföra rikstäckande information om sin utbildning. 
Den främsta kanalen för att nå ut till potentiella elever utanför den egna regionen är hemsidan för 
spetsutbildningarnas förening. I flera intervjuer betonas att skolorna lägger relativt stora resurser 
på information via denna kanal. Någon skola annonserar också i rikspress för att informera om 
alla sina utbildningar. Gullmarsgymnasiet skickar också personal för att delta på gymnasiemässor i 
både Göteborg och Stockholm. Svårigheten att nå ut till ungdomar i hela landet är något som 
flertalet informanter beklagar, detta samtidigt som personal på en skola menar att riksintaget inte 
är förankrat ute på skolorna. Så här säger en lärare:  

Hur är det tänkt? […] Det är ändå tänkt att det ska vara riksintag. Men då har man [rikspolitikerna] 
inte förankrat… Vi har ju inga möjligheter till det! (Personal Skola A) 

Utöver svårigheter att informera över hela riket förekommer röster som menar att det finns 
problem med att låta ungdomarna flytta hemifrån för att gå en gymnasieutbildning, vilket vi 
återkommer till under nästa rubrik.   

Det finns också stora likheter när det gäller skolornas arbete med att informera i närområdet. 
Exempel på vanligt förekommande informationsaktiviteter är att delta på gymnasiemässor, att ha 
öppet hus för intresserade högstadieelever, utskick till potentiella elever, möjlighet till studiebesök 
och i en klass för intresserade elever. Det är ganska kostsamt att delta på mässor säger en lärare: 
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Det kostar en förmögenhet att stå på mässor och marknadsföra sig, både personal och monterplats. 
Allting kostar väldigt mycket pengar och det finns inga resurser till det. (Personal Skola B) 

När det handlar om resurser framkommer det i flera intervjuer att personalen får ägna mycket 
fritid åt informationsverksamhet då detta ofta inte ryms inom deras ordinarie tjänster.  

Det finns också andra exempel på hur informationsarbetet bedrivs. På Fässbergsgymnasiet 
utses en grupp elever till ’ambassadörer’ för skolan och utbildas i att informera om 
utbildningarna. Dessa elever deltar bland annat på skolmässor. Personal på Fässbergsgymnasiet 
har också besökt alla grundskolor i kommunen och berättat om alla sina gymnasieprogram. 
Tumba gymnasium har en särskild mejladress dit intresserade elever kan höra av sig för att boka 
en ’prova-på-dag’ på FINEK, vilket ett par elever gör. Alla skolor informerar också om 
spetsutbildningen på sin hemsida. På ett par skolor har särskild information tagits fram angående 
spetsutbildningen och personalen säger att de informerar lite extra om denna i samband med 
marknadsföringsaktiviteter. Personalen på det biotekniska programmet berättar att de skickar ut 
information till de ungdomar som sökt naturvetenskapligt program i kranskommunerna.  

För att informera om Classe Française satsas även resurser på att informera fransklärare i 
Uppland. Lärarna bjuds in till Katedralskolan där ansvariga för spetsutbildningen bjuder på vin 
och ost samt informerar om utbildningen. Personalen uppger dock att intresset för denna 
informationsaktivitet har varit lågt men att de planerar att genomföra den igen.  

När det gäller informationsspridning i omkringliggande regioner agerar skolorna lite olika. På 
Folkungaskolan ansvarar lärarlagen för informationsspridningen. Lärarlaget för spetsutbildningen 
har skickat ut information till alla niondeklassare i regionen samt gjort mindre utskick till 
närliggande större städer med bra kommunikationer till Linköping. Exempel på sådana städer är 
Eskilstuna, Kalmar, Nyköping och Örebro. Detta utskick finansieras av skolan då skolpengen för 
dessa elever är något högre än för elever på vanliga samhällsvetenskapsprogram. Den högre 
skolpengen motiveras med att spetseleverna har en högre grad av naturvetenskapliga ämnen än 
vanliga samhällsprogram. En del av detta extra anslag används därför till information. Det 
förekommer också att personalen upplever det som att de inte är välkomna att informera om sin 
spetsutbildning i regionen trots att den är riksrekryterande. Så här beskriver ett par lärare 
informationssituationen: 

Och sedan är det ju det här att när det gäller regionen, alltså, vi är ju riksrekryterande men vi får till 
exempel inte åka eller ha specialinformation till skolor i [den större grannkommunen] utan vi får 
bara [informera] i [vår egen kommun] trots att vi är riksrekryterande. Så där kan man ju sakna något 
slags avtal […] när det gäller riksrekryterande [utbildningar]. (Personal Skola C) 

[...] vi [har] försökt komma in och få lov att så att säga presentera oss som spetsutbildning, inte bara 
som [spetsinriktningen] utan som spets gemensamt, de har ju också stora mässor och 
marknadsföringskampanjer gemensamt men det har varit blankt nej för jag har försökt att trycka på 
där och det känner ju vi som en stor broms och det är ju så i kommuner runt omkring som har 
egna gymnasieskolor. (Personal Skola K) 

När det gäller effekten av informationen och hur välinformerade eleverna är när de börjar 
utbildningen så säger ett par personer att inte alla elever förstod vad en spetsutbildning innebär 
när de började programmet. Det förekommer att elever är omedvetna om att högskole- eller 
universitetsstudier erbjuds parallellt med gymnasiestudierna. Inför nästa år kommer personalen 
på dessa skolor att tydligt informera de sökande och deras vårdnadshavare om vad en 
spetsutbildning innebär.  

Sammanfattningsvis menar personalen att det saknas extra resurser för informationsspridning 
och att mycket av informationsarbetet utgörs av frivilligarbete. Ovan redogörs för olika 
bakgrundsfakta om spetsgymnasierna, men det är också av intresse att studera hur skolornas 
antagningsprocess är organiserad. 
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6.2 Urval och antagning   

I detta avsnitt beskrivs skolornas urvals- och antagningsförfarande, om urvalet och antagningen 
kunde genomföras som planerat, hur väl metoderna svarar mot utbildningens mål och innehåll, 
samt hur personalen definierar vad som menas med ’spetselev’. Vidare redogörs för om skolorna 
har fyllt sina platser på utbildningarna och om eventuellt lågt elevantal har påverkat elevernas 
resultat och skolornas möjlighet att genomföra utbildningen. Utöver intervjusvar används 
skolornas ansökningar till Skolverket om att delta i försöksverksamheten, skolpersonalens 
uppgifter samt klasslistor. I tabellen ingår även uppgifter om de som går årskurs ett på de nio 
program som startade hösten 2009.  
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Tabell 1. Antal elever årskurs 1 samt fördelning mellan inflyttning och pendlare vårterminen 2011 

Antal elever som flyttat eller 
pendlar 

Skola, ort Spetsinriktning Antal 
elever 

Flyttat* Pendlar** 

Danderyds gymnasium 
Danderyd 

Matematik 16 1 ** 

Ehrensvärdska gymnasiet 
Karlskrona 

Naturvetenskap, matematik 14 0 3 

Europaskolan 
Strängnäs 

Scienceprogrammet 12 7 2 

Folkungaskolan  
Linköping 

Hållbar utveckling 19 4*** 5 

Fässbergsgymnasiet  
Mölndal 

Samhällsvetenskap – humaniora 
individ och samtidskultur 

9 0 ** 

Globala gymnasiet 
Stockholm 

Samhällsvetenskap – global 
Inriktning 

30 2 ** 

Gullmarsgymnasiet 
Lysekil 

Marinbiologi 27 26 0 

Hvitfeldtska gymnasiet 
Göteborg 

Naturvetenskap, matematik 18 0 ** 

Härnösands gymnasium 
Härnösand 

Biomedicin 14 9 0 

Katedralskolan  
Lund 

Historia 29 1 ** 

Katedralskolan 
Lund 

Moderna språk, profil litteratur 
och film 

16 0 ** 

Katedralskolan 
Uppsala 

Språk – Classe Française 10 0 2 

Katedralskolan 
Uppsala 

Bioteknik  22 2 9 

Luleå gymnasieskola 
Luleå 

Naturvetenskap, matematik 
 

23 4 3 

Polhemsskolan 
Lund 

Fysik 19 1 ** 

Sven Eriksons gymnasium 
Borås 

Entreprenörskap 21 0 3 

Tumba gymnasium 
Botkyrka 

Finansprogrammet – FINEK 26 0 ** 

Vasaskolan 
Gävle 

Humaniora 16 2 7 

Viktor Rydbergs 
gymnasium Djursholm 

Samhällsvetenskap med 
inriktning på engelska 

21 0 ** 

Älvkullegymnasiet 
Karlstad 

Forskar-NA 9 0 0 

Totalt  371 59 34**** 
Kommentar: siffrorna avser vårterminen 2011 och är hämtade från klasslistor, intervjuer och mejlsvar. 
* Inkluderar även de elever som bara bor på studieorten under veckan och åker hem på veckoslutet. 
** ’Pendlare’ definieras inte i avstånd utan om eleverna kommer från en annan kommun. I pendlare ingår även de 
som pendlar inom ”Fritt val Stockholm” 26 kommuner inom Stockholms län, ”Fritt val Skåne” 33 kommuner inom 
Skåne län79 eller fritt val inom de 13 kommuner som ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund. Vissa skolor 
inom dessa områden har hög pendling även till icke spetsprogram. 
*** Tre elever har flyttat till Linköping och en elev har flyttat till eget boende inom kommunen. 
**** Pendling inom storstadsregionerna, Stockholm, Göteborg och Malmö/Lund, ingår ej i de 34 
 

Utöver antalet elever som pendlar och har flyttat är det intressant att se varifrån de kommer. 
Nedan följer ett antal exempel på pendlingsmönster till de olika spetsprogrammen. En elev har 

                                                            
79 http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/om_kommuner/lansregister 2011-08-02. 

http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/om_kommuner/lansregister
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flyttat från Visby för att gå på Danderyds gymnasium. Övriga elever i klassen som inte har 
Danderyd som postadress kommer från följande kommuner: Järfälla, Sollentuna, Stockholm, 
Täby och Vaxholm. Dessa elever omfattas av ’Fritt sök Stockholm’. 

Till utbildningen vid Ehrensvärdska gymnasiet i Karlskrona har ingen elev flyttat, men en elev 
pendlar från Ronneby. Av eleverna på Europaskolan i Strängnäs bodde tre på orten sedan 
tidigare. Folkungaskolan i Linköping har fem elever som flyttat, varav en har flyttat inom 
kommunen. Övriga elever har flyttat från Aneby, Motala och Uppsala. Fässbergsgymnasiet i 
Mölndal hade en elev som flyttade till Mölndal från Småland men den eleven har lämnat 
utbildningen. Övriga elever som inte har postadress ’Mölndal’ kommer från Göteborgs respektive 
Kungsbacka kommun och omfattas av fritt sök inom Göteborgsregionen.  

Globala gymnasiet i Stockholm har en elev som flyttat från Växjö. Flera elever pendlar även 
in till skolan från platser i Söderort i Stockholms kommun. Det finns även elever som pendlar 
från närliggande kommuner som Danderyd, Lidingö, Nacka, Sigtuna, Södertälje, Tyresö, Täby 
och Värmdö.  

Gullmarsgymnasiet i Lysekil har en elev från orten. De övriga eleverna kommer från följande 
orter: Borås, Eda, Filipstad, Göteborg, Kramfors, Kungsbacka, Linköping, Lund, Mora, Partille, 
Simrishamn, Skara, Skultuna, Stockholm, Tomelilla, Trollhättan, Upplands, Vittskövle, Värnamo, 
Väsby, Åre, Öckerö, Örebro och Österåker.  

Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg har inga inflyttade elever men pendling inom 
Göteborgsregionen. Härnösands gymnasium har nio inflyttade elever som kommer från 
Kramfors, Vansbro, Luleå, Örnsköldsvik, Vännäs, Arvidsjaur, Sundsvall och Stockholm. 
Katedralskolan i Lund har en inflyttad elev, på historieprogrammet, som kommer från Olofström 
men ingen inflyttad som läser programmet i moderna språk. Båda klasserna har viss pendling 
inom region Skåne. Katedralskolan i Uppsala har två inflyttade elever som läser bioteknik, men 
ingen elev har flyttat för att läsa Classe Française. De pendlande eleverna som läser 
bioteknikprogrammet kommer från följande kommuner Gävle, Östhammar, Norrtälje, 
Enköping, Stockholm och Knivsta. De elever som pendlar för att läsa på Classe Française 
kommer från Sala respektive Knivsta kommun. Luleå gymnasieskola har fyra elever som bor i 
Luleå på veckorna och tre som pendlar. Polhemsskolan i Lund har en inflyttad elev. Sven 
Eriksonsgymnasiet i Borås har inga inflyttade elever, men några elever pendlar från Svenljunga 
och Marks kommuner. Dessutom pendlar en del elever från tätorter i Borås kommun såsom 
Dalsjöfors och Gånghester. 

Tumba gymnasium i Botkyrka har inga inflyttade elever, men pendlare från Södertälje, 
Huddinge och Stockholm. Vasaskolan i Gävle har två inflyttade och sju som pendlar till skolan. 
Till Viktor Rydbergs Gymnasium i Danderyd har ingen elev flyttat, men viss pendling sker från 
närliggande kommuner. Ingen elev har heller flyttat till Älvkullegymnasiet i Karlstad. 

Sammanställningen i tabell 1 visar att det är cirka 16 procent av det totala antalet elever som 
flyttar för att läsa ett spetsprogram. De skolor som har förhållandevis många inflyttade elever är 
de som har vana vid riksrekrytering och som har möjlighet att ordna boende. Flest inflyttade 
elever har Gullmarsgymnasiet i Lysekil, Europaskolan i Strängnäs och Härnösands gymnasium 
som alla har möjlighet att ordna boende åt elever från andra orter. De flesta skolorna har elever 
som pendlar inom närområdet. Det är dock svårt att veta hur många ungdomar som pendlar för 
att läsa spetsprogram och hur många som ändå skulle ha pendlat eftersom flera regioner har fritt 
sök inom länet eller avtal mellan ett antal kommuner. I intervjuerna påpekar skolpersonalen att 
söka en spetsutbildning kan vara ett sätt att ta sig in på en populär skola för att sedan byta 
program.  

Urvalskriterier vid antagning till programmen 
Enligt förordningen får gymnasierna som deltar i försöket med spetsutbildningar förutom betyg 
även använda prov inom det område som spetsutbildningen är inriktad mot som 
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urvalskriterium.80 På samtliga gymnasier har betyg från grundskolan använts som den primära 
urvalsmekanismen. Utöver betyg har sedan en majoritet av skolorna kompletterat urvals-
processen med andra metoder. 
Tabell 2. Urvalsmetoder som användes förutom betyg från grundskolan 

Skola  Antagnings-
test 

Individuell 
intervju 

Grupp- 
intervju 

Personligt 
brev 

Grupp-
uppgift 

Viktning av 
betyg i 

spetsämnet/na 
Folkungaskolan 
 

X X X X   

Fässbergsgymnasiet 
 

 X   X  

Gullmarsgymnasiet 
 

     X 

Hvitfeldtska gymnasiet 
 

X     X 

Katedralskolan –  
moderna språk, Lund 

X      

Katedralskolan – 
bioteknik, Uppsala 

X  X    

Katedralskolan – Classe 
française, Uppsala  

X X     

Sven 
Erikssonsgymnasium 

 X  X   

Tumba gymnasium 
 

X X  X X  

Viktor Rydbergs 
gymnasium 

X X     

Älvkullegymnasiet 
 

X      

Kommentar: Ovanstående tabell vilar på information från skolornas ansökningshandlingar och intervjuer med 
personal. 
 
I tabell 2 framgår vilka urvalsmetoder som använts på de 11 program som startades 2010. 
Motsvarande information om de program som startade 2009 finns i tabell 13, i uppföljning av de 
nio första programmen.  

Antagningstest för elever som söker ett spetsprogram är det vanligaste komplementet till 
betyg från grundskolan. Därefter följer individuella intervjuer som den vanligaste metoden för att 
välja ut elever till programmen. 

Nedan i tabell 3 följer en redovisning av hur många platser de olika programmen har, hur 
många elever som antogs 2010 och hur många som har lämnat utbildningen under första året. 

                                                            
80 Förordning (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning. 
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Tabell 3. Antal platser årskurs 1, antagna elever och elever som lämnat utbildningen 

Skola  Antal platser Antal antagna elever Antal elever som lämnat 
utbildningen  

Danderyds gymnasium 30 17 1 
Ehrensvärdska gymnasiet 30 14 0 
Europaskolan 30 16 4 
Folkungaskolan 16 19 0 
Fässbergsgymnasiet 20 9 1 
Globala gymnasiet 30 30 0 
Gullmarsgymnasiet 30 30 4 
Hvitfeldtska gymnasiet 30 32  10 
Härnösands gymnasium  14 0 
Katedralskolan - historia 
Lund 

30 30 3* 

Katedralskolan – moderna 
språk, Lund 

30 18 1 

Katedralskolan – bioteknik, 
Uppsala 

30 24 2 

Katedralskolan – Classe 
Française, Uppsala  

30 10 0 

Luleå gymnasieskola 30 24 1 
Polhemsskolan 30 22 3 
Sven Erikssonsgymnasium 22 21 0 
Tumba gymnasium 30 30 4 
Vasaskolan 30 16 1 
Viktor Rydbergs gymnasium 20 20 3 
Älvkullegymnasiet 30 12 4 
Kommentar: Uppgifterna bygger på skolornas ansökningar, intervjusvar, klasslistor och mejlsvar.  
* Ersattes med reserver 
 
Vid antagningen till utbildningen i hållbar utveckling på Folkungaskolan används både intervju 
och brev som grund för antagningen. Intervjun är uppdelad i två delar och genomförs av två 
lärare. Först genomförs en gruppintervju där de sökande får diskutera en fallstudie och presentera 
gemensamma förslag på lösning på problemet. Därefter genomförs en kort individuell intervju. 
Målet med intervjun är att se hur eleverna resonerar kring frågor om hållbar utveckling och få en 
bild av varför de vill gå utbildningen. Genom intervjun undersöks också elevens analytiska 
förmåga, kreativa förmåga, motivation samt förutsättningar att ta ansvar och vilja att påverka. 
Under den individuella intervjun frågar personalen om eleven har fritidsintressen, då detta antas 
vara en indikator på hur den sökande strukturerar sin tillvaro och fördelar tiden mellan skolarbete 
och sociala aktiviteter. Inför intervjuerna till hösten 2011 planerar lärarna att låta en grupp 
spetselever komma med rådgivning om hur intervjun bör genomföras. Motiveringen till 
elevengagemanget är att det är spetseleverna som vet vad som krävs för att gå utbildningen.  I 
brevet får den sökande berätta om sig själva och får välja ett ämnesområde som de ska beskriva 
med ett visst antal ord. Brevet utgör sedan grunden för intervjun. Baserat på intervjun och brevet 
får eleverna maximalt 100 poäng som läggs till de poäng eleven har från högstadiet.81 Att ha ett 
ansvarsfullt fritidsengagemang ger poäng då personalen menar att detta är positivt för studierna. 
På programmet antogs 19 elever, vilket motsvarar alla de personer som sökte programmet. Den 
elev som hade högst antagningspoäng hade maximala 320 poäng från högstadiet och den elev 
som hade lägst hade 190 poäng från högstadiet.  

I ansökan till Skolverket poängteras att personalen i Mölndal anser att deras spetselever ska ha 
lägst godkänt i geografi, historia, religion, samhällskunskap, biologi, kemi och fysik. Dessutom 
bör eleverna ha goda språkkunskaper. De elever som söker spetsutbildningen på 
Fässbergsgymnasiet kallas till en intervju samt får genomföra en gruppövning. Syftet med 
                                                            
81 Folkungaskolan 2009-09-11. 



46 
 

                                                           

antagningsförfarandet uppges dels vara att få eleverna att känna att de skapar en koppling till 
skolan, dels att få en bild av de sökandes attityd till och intresse för utbildningen. Intervjun 
genomförs av två lärare och fokuserar på varför eleverna söker utbildningen och vad de vill 
uppnå med den. I intervjuerna brukar de sökande betona att de är intresserade av att lösa 
problem, vilket ses som något positivt av lärarna. Intervjuerna ses också som viktiga då de ger 
eleverna möjligheter att ställa frågor om utbildningen och på så sätt skapa sig en bild av denna. 
Gruppuppgiften går ut på att några sökande tillsammans ska lösa ett problem som har både 
humanistisk och samhällsvetenskaplig inriktning. I samband med uppgiften studeras elevernas 
förmåga att använda olika informationstekniker samt hur de presenterar sina förslag. Tanken med 
urvalsförfarandet är att betyg, gruppgiften och intervjun tillsammans ska utgöra urvalsgrund, men 
då utbildningen haft få sökande har alla elever som sökt programmet också antagits. I ansökan 
framgår att om antalet sökande är fler än antalet platser ska eleverna först rangordnas utifrån sina 
högstadiebetyg. Därefter ska betyg i samhällsorienterade ämnen, svenska och engelska viktas på 
så sätt att poängen för dessa ämnen fördubblas. Detta innebär att elever kan få högst 240 extra 
poäng vid antagningen. Efter viktningen ska elever med högst betyg antas.82  

På Gullmarsgymnasiet används betyg som urvalskriterium, men betyg i matematik, fysik, 
biologi och kemi viktas. I dessa ämnen vill personalen att de eleverna ska ha väl godkänt från 
högstadiet då ämnen ses som centrala i spetsutbildningen. Det första året fick viktningen inget 
genomslag då färre än 30 elever antogs.83 

För att bli antagen på Hvitfeldtska gymnasiet vägs resultatet samman från ett antagningsprov 
och högstadiebetyget. Liknande antagningsprov har tidigare använts vid matematiksektionen, det 
vill säga ett liknande program som spetsutbildningen. Det första delprovet testar grundläggande 
matematiska kunskaper. Delprov 2 testar problemlösningsförmåga och matematisk kreativitet. 
Provet och betyget utgör 50 procent vardera i antagningsprocessen. Elever som söker inom 
Göteborgsområdet får göra provet på Hvitfeldtska gymnasiet och övriga elever får göra det på 
sitt högstadium.84 Förra året var skolan tvungna att anta alla som sökte vilket upplevs som ett 
problem, utbildningsförvaltningen medgav inte att antalet platser minskades, vilket i praktiken 
upplevdes att ointresserade elever sökte till spetsutbildningen för att sedan byta program och 
därmed komma in på Hvitfeldska gymnasiet. 

På spetsutbildningen i moderna språk på Katedralskolan i Lund används betyg som 
urvalsinstrument. Av ansökan framgår att vid högt söktryck kommer intervjuer att användas som 
komplement. Intervjuerna förväntas ge en uppfattning om elevens intresse och motivation samt 
ge den sökande möjlighet att få en fördjupad bild av utbildningen.85 Inför antagningen hösten 
2010 fick eleverna göra ett diagnostiskt prov i sitt språkval. Inför antagningen hösten 2011 
kommer personliga intervjuer att göras med alla sökande för att få veta varför de valt moderna 
språk och vilka förkunskaper de har. 

För att bli antagen på det biotekniska spetsprogrammet på Katedralskolan i Uppsala måste de 
sökande eleverna dels genomföra ett diagnostiskt matematikprov, dels bli intervjuade av personal 
på spetsutbildningen. Detta innebär att alla elever som sökt utbildningen i första, andra eller 
tredje hand bjuds in till prov och intervju. Provet som används är det samma som vid 
antagningen till IB-programmet. Personalen menar att detta är en fördel då det är ett inarbetat 
prov som tidigare har fungerat väl. Intervjun genomförs i grupp om fem-sex elever och två lärare. 
I intervjun ställs bland annat frågor om elevernas läsvanor då utbildningen kräver goda 
språkkunskaper. Inför kommande läsår finns planer på att inkludera någon form av läs- och 
skrivuppgift i urvalsprocessen för att få elever med god språkförståelse. Betyget från grundskolan, 
provresultatet och intrycket från intervjun vägs sedan samman. Betyget motsvarar 50 procent, 
provet 40 procent och intervjun 10 procent av det totala antal poäng som eleverna erhåller. Där 

 
82 Fässbergsgymnasiet 2008-11-28 och Skolverket 2009-01-15.  
83 Gullmarsgymnasiet 2009-09-14. 
84 Hvitfeldtska gymnasiet 2009-09-10. 
85 Katedralskolan 2009-09-08. 
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efter rangordnas eleverna utifrån sina totalpoäng.86 Då färre än 30 elever antogs kom ingen elev 
att bli bortvald efter urvalsprocessen.   

Antagningsprocessen för Classe Française består utöver betyg även av ett diagnostiskt prov 
och en intervju.  Alla ungdomar som sökt utbildningen i första, andra eller tredje hand bjuds in 
till provet och intervjun. Kombinationen av prov och intervju har sedan tidigare använts vid 
antagningen till IB-programmet och personalen menar att detta är en bra urvalskombination. 
Provet innebär att de sökande får skriva ett presentationsbrev om sig själva. Brevet läses sedan av 
personal på spetsutbildningen. Provet betygssätts från icke godkänt till mycket väl godkänt. De 
faktorer som bedöms är elevernas kommunikativa förmåga, uttrycksfullhet och ordförråd. 
Därefter genomgår de sökande gruppintervju med skolledningen och en fransklärare. Den första 
intervjun är på svenska och den andra på franska för att testa de sökandes språkkunskaper.87 Då 
Classe Française hade lågt söktryck det första året valdes ingen elev bort på grund av prov eller 
intervju. Tanken var att högstadiebetyget skulle utgöra 50 procent av antagningsurvalet och 
provet och intervjun de resterande 50 procenten.  

Antagningsprocessen till Entreprenörsprogrammet i Borås består av två delar. Först 
rangordnas de sökande eleverna utifrån sina högstadiebetyg. De 30 elever med högst betyg kallas 
sedan till intervju vid Högskolan i Borås där föreståndaren för Centrum för Entreprenörskap och 
Affärsdesign intervjuar dem. Därefter skickar han resultatet till ansvarig för spetsprogrammet 
som väger samman betygen med intervjuresultaten.88 Inför antagningen 2010 fanns inte fler 
sökande än antalet platser vilket personalen var förvånade över eftersom programmet är inarbetat 
och brukar fylla platserna. En gissning från personalens sida är att eleverna är försiktiga med att 
söka nya program och att ordet ’spets’ kanske avskräckte men inför 2011 är söktrycket högre.   

På Tumba gymnasium tillämpas flera urvalsmetoder. Utöver att bedöma elevernas förmåga 
att klara FINEK-programmet menar personalen att om viljan att genomgå ett test också är ett 
mått på den sökandes intresse för utbildningen. Alla elever som har sökt utbildningen får en 
kallelse till provdagen. Först skriver de sökande eleverna ett personligt brev där de presenterar sig 
själva och berättar varför de vill gå FINEK. Sedan blir de sökande intervjuade av personal knuten 
till spetsutbildningen. Intervjun ger inga poäng, men kan vara styrande om antalet sökande 
överstiger utbildningsplatserna. Genom intervjun mäts de sökandes motivation, förmåga att 
uttrycka sig, att möta nya människor och skapa relationer samt förmåga att förstå komplexa 
sammanhang.89 Slutligen genomför de sökande en gruppövning samt ett individuellt 
matematikprov. Provet utformas och bedöms av en av matematiklärarna på FINEK. De olika 
urvalskriterierna vägs samman och kan ge max 80 poäng som läggs till elevernas högstadiebetyg. 
Därefter rangordnas eleverna och de 30 elever med högst poäng antas. Personalen berättar att 
antagningspoängen varierar. Den högst antagna eleven hade maximalt antal poäng och den sist 
antagna eleven hade strax under 200 högstadiepoäng. Urvalsförfarandet tar några timmar. Inför 
läsåret 2011/2012 planerar personalen att minska antagningsprocessen till att inkludera 
matematikprov och individuell intervju.  

På Viktor Rydsbergs gymnasium kallas de studenter som söker spetsutbildningen i första, 
andra och tredje hand till att göra ett prov. Provet består av hörförståelse, läsförståelse, skrivdel, 
grammatik del och intervju. Provet tar cirka fyra timmar. Provresultaten poängsätts och adderas 
till högstadiebetygen. Eleverna kan få max 60 poäng för provet utöver de 320 poäng som de kan 
ha från högstadiet. Efter detta rangordnas de sökande efter poängsumman. Därefter antas de 
högst rankade studenterna. Personalen säger att den lägst antagna studenten hade 320 poäng 
baserat på både betyg och prov, men att ytterligare någon elev antogs senare. Denna elev hade 
drygt 200 högstadiepoäng. Provet och intervjuerna utformas av koordinatorn för 
spetsutbildningen och personal vid Engelska institutionen på Stockholms universitet. 

 
86 Katedralskolan 2009-09-14a. 
87 Katedralskolan 2009-09-14b. 
88 Sven Eriksonsgymnasiet 2009-09-07. 
89 Tumba gymnasium 2009-09-11. 



48 
 

                                                           

Antagningsförfarandet är resurskrävande då koordinatorn ägnar mycket tid åt att skicka provet till 
elever som söker utbildningen från utlandet. Denna arbetsinsats förutsätter att koordinatorn 
avsätter obetald arbetstid. Dessa elever får göra provet på den ort de bor under uppsikt.90 
Dessutom genomförs provet på en lördag, vilket innebär att skolan får extra utgifter för personal 
och lokaler. Den biträdande rektorn menar att genomförandet av provet kostar skolan 150 000-
200 000:-. Inför höstterminen 2010 genomförde drygt 70 elever provet. Inför höstterminen 2011 
beräknas drygt 80 personer genomföra provet. 

Antagningsprocessen på Älvkullegymnasiet går till så att de sökande eleverna får genomföra 
ett prov i matematik, men personalen menar att på grund av det låga sökantalet (15 stycken) kom 
provet snarare att fungera som ett diagnostiskt prov än ett urvalsprov. Provet har utformats av 
skolans matematiklärare och universitetspersonal och bedöms av en av gymnasiets 
matematiklärare. Målet med provet är att det ska mäta problemlösningsförmåga och 
förutsättningar att arbeta med matematisk modellering.91  

Har urvalsförfarandet kunnat tillämpas på det sätt som planerades? 
Som framgår av tabell 3 har en majoritet av utbildningarna ej fyllt sina platser. Det blir då 
intressant att undersöka om söktrycket har påverkat urvalsförfarandet. På alla skolor 
genomfördes urvalsprocessen som planerat, oavsett söktryck. Lågt söktryck behöver dock inte 
innebära att de elever som söker utbildningarna är ’svaga’, utan informanterna påpekar att 
testresultaten oftast är höga och att eleverna i intervjuerna framstår som intresserade. Att lågt 
söktryck kan innebära att elever utan de högsta högstadiebetygen antas menar informanterna inte 
behöver vara ett problem. De menar i stället att det inte är säkert att elever med de högsta 
betygen klarar utbildningen bäst. Det kan till och med vara bra att anta elever med lägre betyg 
men med stort intresse för spetsområdet. Samtidigt påpekas att förkunskaperna i vissa 
spetsämnen inte får vara för dåliga medan intresset kan väga tungt i vissa spetsämnen.  

På de utbildningar som har fler sökanden än platser hjälper dock provet till att sålla bland 
eleverna. Så här säger en informant:  

Det är ett rätt tufft prov, dels för att få spridning i resultat, dels också för att de [elever] som 
kommer hit ska förstå att: ”Jaha, det här är något krävande. Det är inte bara något som jag kommer 
att valsa igenom för att jag är bra på [spetsämnet], utan jag måste anstränga mig.” (Personal Skola 
A) 

I några fall har proven varit avgörande för att en elev har antagits till utbildning. Dessa elever 
hade inte tillräckligt höga betyg för att antas, men kvalificerade sig till utbildningen via 
urvalsförfarandet. Dessa elever uppges klara utbildningen minst lika bra som de elever som 
antogs med högre betyg.  

Vid ett fåtal tillfällen har elever i samband med intervjuer blivit avrådda från att gå 
spetsutbildningen. Detta har nästan uteslutande handlat om elever som personalen menar passar 
bättre in på andra utbildningar. Informanterna uppger också att detta oftast handlar om elever 
med höga betyg. Det händer att informanterna upplever att eleverna känt sig pressade till att söka 
en spetsutbildning för att de ska göra något av sina höga betyg. 

[…] det finns alltid en risk att de intalar sig själva eller, tror jag, många gånger också andra intalar 
dem att de ska göra någonting med sina fina betyg och då ska man välja nåt program som är svårt 
att komma in på bara för att man måste använda sina fina betyg och det kan ju bli lite misslyckat 
ibland. (Personal Skola G) 

För att kunna uttala sig om urvalsförfarandet är det också viktigt att undersöka 
intervjupersonernas uppfattning om urvalsmetoderna svarar väl mot utbildningens mål och 
innehåll eller ej.  

 
90 Viktor Rydbergs gymnasium 2009-09-13. 
91 Älvkullegymnasiet 2009-09-10. 
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Har urvalsförfarandet varit det rätta med tanke på utbildningens mål och innehåll? 
På frågan om urvalsförfarandet varit det rätta utifrån mål och innehåll menar informanterna att 
det är svårt att bedöma. Det finns en tendens till att intervjupersonerna menar att eleverna är 
starka inom sitt specialområde, men inte alltid inom andra ämnen. Ett exempel är att på två 
skolor säger personalen att eleverna har vissa svårigheter med svenska språket. Så här säger en 
person:  

Jag märker det lite på svenska, att det finns ju flera som kanske har lite andraspråkssvårigheter, 
några stycken [elever]. (Personal Skola A) 

Språksvårigheterna kan ibland även påverka förmågan att ta till sig undervisning i spetsämnet då 
det kräver god begreppsuppfattning. Varför vissa elever har sådana svårigheter är personalen 
osäker på, men de är noga med att betona att det inte behöver bero på att några elever har 
utlandsfödda föräldrar. 

I undantagsfall förekommer att ett par elever också har vissa svårigheter med spetsämnena. 
Två citat får illustrera:  

Jag kan känna att de eleverna som kom nu, de kanske inte var riktigt förberedda på vad det var som 
utbildningen innebär och vart den ska leda. Kanske man egentligen skulle vilja ha någon sorts 
intervju också eller någonting, men jag tror ändå att ett prov också är bra. (Personal Skola J) 

Vi har haft intervjuer och jag kan tala om att en [elev] gjorde ett speciellt positivt intryck och hon är 
väldigt svag. Så vi hade inte fångat upp henne, utan hon hade gått här i alla fall. (Personal Skola F) 

I intervjuerna framförs också åsikten att urvalsproven inte bara behöver ses som ett 
sållningsinstrument. Så här säger en person:  

Jag ser det inte bara som att selektera. Faktiskt när man gör undersökningar senare, med våra 
intagningsprov och även med grundskolebetyg, så finns det ingen korrelation med deras [elevernas] 
diplomaresultat senare. Så som urvalsinstrument så är det kanske inte det ideala […]. (Personal 
Skola I) 

Det är inte bara antagningsprocessens utformning som är intressant, utan även 
intervjupersonernas bild av varför de inte fyllde platserna på programmen. I anslutning till de 
tomma platserna är det också av intresse att se om de små klasserna har påverkat möjligheterna 
att genomföra utbildningarna samt om det låga söktrycket har påverkat elevernas resultat. 

Antal antagna elever och påverkan av elevantal 
Under denna rubrik besvaras först frågan om varför personalen tror att de fyllde eller inte fyllde 
sina utbildningsplatser. Sedan redogörs för om skolorna har antagit alla elever som sökte. 
Avsnittet avslutas med intervjupersonernas tankar om söktrycket har påverkar elevernas resultat 
på spetsutbildningen och skolornas möjligheter att genomföra utbildningen. 

Följande skolor fyllde sina platser: Folkungaskolan, Globala gymnasiet, Gullmarsgymnasiet, 
Hvitfeldtska gymnasiet, Tumba gymnasium och Viktor Rydbergs gymnasium. Efter hand har en 
eller ett par elever lämnat utbildningarna utom på Ehrensvärdska gymnasiet, Folkungaskolan, 
Globala gymnasiet, Härnösands gymnasium, Katedralskolan Moderna språk i Lund, Classe 
Française på Katedralskolan i Uppsala och Sven Eriksongymnasiet. De vanligaste förklaringarna 
till varför dessa skolor fick maximalt antal elever på sin utbildning är att deras skola rent generellt 
är populär med högt söktryck och att utbildningen är väletablerad.  

En vanlig förklaring till att det var svårt för en majoritet av spetsgymnasierna att fylla sina 
platser är att få elever utanför den egna kommunen eller närliggande regionen har sökt till 
utbildningarna. I anslutning till detta betonar personalen svårigheterna med att nå ut med 
information till potentiella elever, inte minst när det gäller hela riket. En annan förklaring är att 
det är svårt att nå ut till ungdomar då det finns så många olika utbildningar att välja på. En 
mycket vanlig förklaring är att duktiga elever avstår från att söka en spetsutbildning då de är 
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taktiska och därför väljer en vanlig gymnasieutbildning med lägre tempo för att få höga betyg och 
komma in på attraktiva utbildningar senare. Ett citat får illustrera detta resonemang: 

Eleverna tänker så taktiskt! Det ser vi bara nu när vi inför det här systemet med meritpoäng på det 
första individuella valet. Det kastade om valet totalt! Plötsligt blev engelska C, svenska C, 
favoritkurserna, som ingen valde innan. (Personal Skola J) 

Det bästa sättet att hantera detta problem menar informanterna är att automatiskt ge 
spetseleverna extra meritpoäng för att de läser en spetsutbildning. Ytterligare en förklaring till lågt 
söktryck är att ungdomarna kan skrämmas av att högskole-/universitetsstudier erbjuds redan 
under gymnasietiden. Så här säger en lärare:  

Jag tror att det skrämmer att prata om universitetskurser. Det är helt utanför deras [elevernas] 
begreppsvärld! Det är snarare stort att välja skola och gymnasium. (Personal Skola F) 

Det förekommer också mer specifika förklaringar till det låga elevantalet. Personalen på Classe 
Française säger att de nya gymnasiereglerna som innebär att utbildningen inte längre kan 
innehålla lika stora delar samhällsvetenskapliga som naturvetenskapliga delar ger lägre söktryck. 
Tidigare har flera elever som läst språkklasserna valt dessa utbildningar då de gav möjlighet att 
kombinera just samhällsvetenskap med naturvetenskap.  

Av intervjuerna framgår att alla elever som har sökt utbildningarna på de skolor som inte fyllt 
sina utbildningsplatser har antagits. I huvudsak går det mycket bra för spetseleverna. Även om 
det förekommer att elever som har bristande förkunskaper har antagits då det saknats konkurrens 
om platserna, lärarna menar att sådana personer ändå kan klara utbildningen. Om dessa elever har 
stort intresse för spetsområdet kan de prestera bra under gymnasietiden. I några fall där elever 
har presterat lägre på antagningsprovet har dessa fått extra uppgifter inför terminsstarten för att 
kunna öva lite extra. I undantagsfall har det låga söktrycket lett till att några elever har antagits 
trots att de har dåliga förutsättningar att klara av utbildningen. I något fall har eleven ombetts att 
byta till en vanlig gymnasieutbildning, utan spetsinriktning, vilket också har skett. 

Elevantalet kan också tänkas påverka möjligheterna att genomföra en spetsutbildning. Den 
vanligaste kommentaren är att det blir dyrt att genomföra en utbildning om klassen inte fylls. 
Ekonomin anges också som en orsak till att spetseleverna ibland samläser med andra klasser. Det 
mest positiva med mindre klasser är att lärarna får mycket tid med eleverna. En annan effekt är 
att det blir lättare att laborera i mindre klasser. Den största nackdelen med mindre klasser menar 
personalen är att eleverna vill ha utbyte med fler elever. Så här säger en informant: 

Det som jag tror har varit ett problem är ju att klassen är liten och det är ju dynamiken som inte blir 
samma sak, likadan som i en större klass, diskussioner och så… Däremot finns det ju fördelar också 
förstås. De har ju fått ganska mycket tid med lärarna eftersom de är en mindre grupp så hinner 
lärarna med lite bättre. Det har ju varit positivt! (Personal Skola J) 

Ett sätt att skapa en bättre social dynamik är enligt personalen att låta spetsklassen läsa vissa 
ämnen tillsammans med andra klasser, vilket också sker. Det behöver dock inte bara vara negativt 
med en liten klass, utan informanterna menar också att spetseleverna har stark sammanhållning.  

Som visas ovan betonar flera intervjupersoner elevernas intresse för spetsämnet och menar 
att detta kan vara lika viktigt som höga högstadiebetyg. Det är alltså inte säkert att en ’spetselev’ 
måste ha de högsta betygen. Nedan ges en beskrivning av intervjupersonernas definition av 
’spetselev’.  

Vem är en ’spetselev’? 
Vem menar personalen är en lämplig ’spetselev’? Vad menar de kännetecknar en sådan person 
och hur bör elevernas intresse för spetsområdet vägas mot deras fallenhet för spetsområdet? 
Behöver en spetselev ha höga betyg i alla ämnen eller räcker det med höga betyg inom 
spetsområdet? Nedan redogörs för informanternas uppfattning om dessa frågor.  

Den absolut vanligaste uppfattningen bland personalen är att ’spets’ ska tolkas som att 
eleverna är extra intresserade av spetsämnet. Ett par citat får illustrera: 
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Intresset styr jättemycket! Betyg kan jag tycka ibland anger ett beteende, vad man har för 
studieteknik och många [elever] kan slarva, för de skulle kunna ha högre betyg, genom att börja 
plugga i tid och så. De [ungdomar] som är intresserade av någonting, de startar ju per automatik för 
att de tycker att det är skoj och de förkovrar sig i mer material. (Personal Skola H) 

Intresset är helt avgörande tycker jag. Vi har ju haft några enstaka elever som kanske inte hade den 
största fallenheten för det initialt men som på grund av stort intresse har åstadkommit jättemycket 
nu på en och en halv termin och som har utvecklats mer än vad man hade vågat hoppas på. 
(Personal Skola K) 

I flertalet intervjuer framförs även åsikten att intresse är viktigare än höga betyg. Det kan till och 
med vara negativt att anta elever med väldigt höga betyg då lärarna upplever det som att sådana 
elever ibland har för höga krav på sig själva. Elever som främst drivs av intresse anses ha ett mer 
avslappnat förhållande till ämnet och därmed gynnas inlärningen. 

Någon intervjuperson menar också att om eleven är intresserad av ämnet så utvecklas även 
dennas fallenhet för ämnet. Detta gör att eleven kommer att prestera bra i skolan. På liknande 
sätt säger en lärare som menar att fallenheten utvecklas under gymnasietiden: 

Det är ju den [fallenheten] vi tränar! Det är ju inte så att de kommer hit och är färdiga, utan det är 
precis [den] som de jobbar med. Och där ser vi utveckling också hela tiden. (Personal Skola C) 

Det mest önskvärda är dock en kombination av intresse och fallenhet säger några av lärarna. Två 
citat får illustrera: 

Jag som lärare vill ju hellre ha motivation och intresse och nyfikenhet än nödvändigtvis 
högpresterande [elever], men det behöver ju inte vara motsägelsefullt. (Personal Skola I) 

[…] jag tror att det hänger ihop, det här med intresse och högpresterande. Är man intresserad når 
man lite längre. Även om du inte är superhögpresterande så hänger du ändå med för att det är 
roligt. (Personal F) 

Noterbart är att ingen intervjuperson svarar att endast talang och höga betyg är det viktigaste. 
Flera informanter ställer sig även tveksamma till att betona potentiella elevers höga betyg och 
talang då detta uppfattas som att spetsutbildningarna är  till för en liten ’elit’ av elever. Likaså hörs 
några kritiska röster mot formuleringen som återfinns på hemsidan för spetsutbildningarna: 
”Gillar du att utmanas? Har du driv och ett intresse som du vill dela med andra? – Då finns det en 
spetsutbildning för dig.”92 Denna formulering kritiseras för att den inledningsvis framstår som 
elitistisk, vilket kan väcka en oro hos vissa ungdomar för att de kanske inte ska klara av en 
spetsutbildning. Denna oro menar några intervjupersoner kan få en del elever att avstå från att 
söka en spetsutbildning.  

Frågan om vem som är en spetselev kan också handla om huruvida en sådan elev generellt 
sett har höga betyg och stort intresse för skolan eller främst har höga betyg och stort intresse för 
andra skolämnen. Några informanter säger att spetseleverna också har stort intresse för andra 
ämnen i skolan, men inte behöver ha det. Några intervjupersoner menar att det är just detta som 
kännetecknar en ’spetselev’ och att det inte är något anmärkningsvärt att deras resultat är högre 
inom spetsområdet. Så här säger en person: 

Men [eleverna] är ju duktiga på [spetsämnet] och därför går de [x-]spets. Men i andra ämnen så är 
de, de är duktiga där också men mer på ett normalt sätt. (Personal Skola I) 

I ovanstående avsnitt framgår tydligt att en majoritet av personalen betonar elevernas intresse, 
men också att intervjupersonalen betonar ungdomarnas fallenhet för spetsområdet. På en skola 
berättades dock att naturvetenskapliga spetselever behövt extra undervisning i språk. I nästa 
avsnitt fortsätter fokuseringen på informanternas syn på eleverna. 
 
 

 
92 http://www.spetsutbildningar.se/ 2011-07-04. 

http://www.spetsutbildningar.se/
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6.3 Elevrelaterade frågor 

I detta avsnitt presenteras personalens svar på frågor kring spetseleverna. Här berörs frågor som 
könsfördelning på utbildningarna, spetselevernas socioekonomiska bakgrund, 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, hur spetseleverna upplever det att gå en spetsutbildning samt om olika elevkategoriers 
resultat skiljer sig åt.  
Könsfördelning 
På spetsutbildningarna totalt sett är könsfördelningen relativt jämn, vilket framgår av 
nedanstående tabell. Men precis som på de övriga programmen på skolorna är det fler pojkar 
som väljer matematiska och naturvetenskapliga utbildningar medan det är vanligt att flickorna 
dominerar på samhällsvetenskapliga och humanistiska program. Ett undantag är historie-
programmet som ämnesmässigt tillhör humaniora men domineras starkt av pojkar.  
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Tabell 4. Antal elever årskurs 1, fördelning pojkar och flickor 

Könsfördelning  Skola, ort Spetsinriktning Antal 
elever Pojkar Flickor 

Danderyds gymnasium 
Danderyd 

Matematik 16 13 3 

Ehrensvärdska gymnasiet 
Karlskrona 

Naturvetenskap, matematik 14 9 5 

Europaskolan 
Strängnäs 

Scienceprogrammet 12 7 5 

Folkungaskolan  
Linköping 

Hållbar utveckling 19 4 15 

Fässbergsgymnasiet  
Mölndal 

Samhällsvetenskap – humaniora 
individ och samtidskultur 

9 5 4 

Globala gymnasiet 
Stockholm 

Samhällsvetenskap – global 
Inriktning 

30 8 22 

Gullmarsgymnasiet 
Lysekil 

Marinbiologi 27 12 15 

Hvitfeldtska gymnasiet 
Göteborg 

Naturvetenskap, matematik 18 13 5 

Härnösands gymnasium 
Härnösand 

Biomedicin  14 5 9 

Katedralskolan  
Lund 

Historia 29 23 6 

Katedralskolan 
Lund 

Moderna språk, profil litteratur 
och film 

16 1 15 

Katedralskolan 
Uppsala 

Språk – Classe Française 10 3 7 

Katedralskolan 
Uppsala 

Bioteknik  22 9 13 

Luleå gymnasieskola 
Luleå 

Naturvetenskap, matematik 
 

23 15 8 

Polhemsskolan 
Lund 

Fysik 19 17 2 

Sven Eriksons gymnasium 
Borås 

Entreprenörskap 21 9 14 

Tumba gymnasium 
Botkyrka 

Finansprogrammet – FINEK 26 9 17 

Vasaskolan 
Gävle 

Humaniora 16 2 14 

Viktor Rydbergs 
gymnasium Djursholm 

Samhällsvetenskap med 
inriktning på engelska 

21 5 16 

Älvkullegymnasiet 
Karlstad 

Forskar-NA 9 7 2 

*Kommentar: siffrorna avser vårterminen 2011 
Utöver könsfördelningen är det intressant att studera elevernas socioekonomiska bakgrund. 

Socioekonomiska faktorer  
Totalt 550 spetselever återfinns i Skolverkets statistik från oktober 2010. Siffrorna inkluderar 
både elever i årskurs 1 och 2. Med socioekonomiska faktorer avses här elevernas och föräldrarnas 
födelseland samt föräldrarnas utbildningsnivå. Elever som har lämnat spetsutbildningarna före 
detta datum inkluderas ej. Däremot kan det finnas studenter som har lämnat utbildningen efter 
oktober 2010, vilka då inkluderas i nedanstående tabeller.93 Fördelen med att använda denna 
statistik är att den ger en helhetsbild.  

                                                            
93 Då tidpunkten för Skolverkets statistik, oktober 2010, skiljer sig från tidpunkten när utvärderarna har erhållit 
klasslistorna (i mitten av vårterminen 2011), kan det totala antalet elever skilja sig åt mellan tabell 1 och 2 jämfört 
med tabell 5 och 6. 
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Tabell 5. Elevernas och föräldrarnas födelseland årskurs 1 (antal) 

  Män Kvinnor Total 
Svenskfödd elev 152 176 328 
Svenskfödd elev, 
utlandsfödda 
föräldrar 

19 19 38 
Skolår 1 

Utlandsfödd elev 14 11 25 
Total   185 206 391 
Kommentar: uppgifterna bygger på statistik från Skolverket. 
 

Tabell 6. Elevernas och föräldrarnas födelseland årskurs 2 (antal)  

  Män Kvinnor Total 
Svenskfödd elev 78 68 146 
Svenskfödd elev, 
utlandsfödda 
föräldrar 

2 3 5 
Skolår 1 

Utlandsfödd elev 7 1 8 
Total   87 72 159 
Kommentar: uppgifterna bygger på statistik från Skolverket. 
 

Tabell 7. Elevernas och föräldrarnas födelseland årskurs 1 (procent) 

  Män Kvinnor Total 
Svenskfödd elev 82 86 84 
Svenskfödd elev, 
utlandsfödda 
föräldrar 

10 9 10 
Skolår 1 

Utlandsfödd elev 8 5 6 
Total   100 
Kommentar: uppgifterna bygger på statistik från Skolverket. 
 

Tabell 8. Elevernas och föräldrarnas födelseland årskurs 2 (procent) 

  Män Kvinnor Total 
Svenskfödd elev 90 95 92 
Svenskfödd elev, 
utlandsfödda 
föräldrar 

2 4 3 
Skolår 1 

Utlandsfödd elev 8 1 5 
Total   100 
Kommentar: uppgifterna bygger på statistik från Skolverket. 
 

Tabell 9. Elevernas och föräldrarnas födelseland årskurs 1 och 2 (procent) 

  Män Kvinnor Total 
Svenskfödd elev 84 88 86 
Svenskfödd elev, 
utlandsfödda 
föräldrar 

8 8 8 
Skolår 1 

Utlandsfödd elev 8 4 6 
Total   100 
Kommentar: uppgifterna bygger på statistik från Skolverket. 
 
En stor majoritet av eleverna, 85 procent, är själva födda i Sverige samt har föräldrar som båda är 
födda i Sverige. Resterande elever har antingen två utlandsfödda föräldrar eller är själva 
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utlandsfödda. Andelen utlandsfödda elever eller elever med två utlandsfödda föräldrar 
fördubblades under spetsutbildningarnas andra år. En möjlig förklaring till detta är att två 
utbildningar som startade 2010, FINEK på Tumba gymnasium, 70 procent av antalet elever på 
utbildningen, och den biotekniska utbildningen i Uppsala, har en relativt stor andel elever med 
utländsk bakgrund, 34 procent av antalet elever på utbildningen.  

En majoritet av de elever som har utländskt påbrå har rötter i Asien eller europeiska länder 
utanför Norden. En annan socioekonomisk aspekt är föräldrarnas utbildningsnivå. Här är det 
dels intressant att se hur stor andel spetsföräldrar som har eftergymnasial utbildning, dels att 
undersöka om utbildningsnivån skiljer sig åt beroende på om föräldrarna är svenskfödda eller 
utlandsfödda. 
Tabell 10. Moderns utbildningsnivå till elever i årskurs 1 och 2* (procent) 

 Okänd Grundskola Gymnasium Högskola/universitet** Total 
Svenskfödd 
elev 

2 2 24 72 100

Svenskfödd 
elev, utlands-
födda föräldrar 

2 14 37 47 100

Utlandsfödd 
elev 

18 6 33 43 100

Total   100
Kommentar: uppgifterna bygger på statistik från Skolverket. 
* Statistik för elever i årskurs 1 och 2. 
** Motsvarar minst 20 gamla högskolepoäng, numer 30 poäng 
    

Tabell 11. Faderns utbildningsnivå till elever i årskurs 1 och 2* (procent)  
 Okänd Grundskola Gymnasium Högskola/universitet** Total 
Svenskfödd 
elev 

3 7 31 60 101

Svenskfödd 
elev, utlands-
födda föräldrar 

2 21 28 49 100

Utlandsfödd 
elev 

49 3 12 36 100

Total   101
Kommentar: uppgifterna bygger på statistik från Skolverket. 
* Statistik för elever i årskurs 1 och 2. 
** Motsvarar minst 20 gamla högskolepoäng, numer 30 poäng 
 
När det gäller föräldrarnas utbildningsnivå har både en majoritet av mammorna och papporna 
påbörjat en högskole-/universitetsutbildning. I Skolverkets statistik görs ingen skillnad mellan 
grundutbildning eller forskarutbildning, utan alla föräldrar som har avslutat minst 20 poäng i det 
gamla eller 30 poäng i det nya systemet räknas till samma kategori. Totalt har 68 procent av 
mammorna och 58 procent av papporna har avslutat minst 30 högskolepoäng. Knappt 30 
procent av papporna har gymnasial utbildning och 26 procent av mammorna har sådan 
utbildning. Åtta procent av papporna har grundskoleutbildning eller motsvarande. För 
mammorna är motsvarande siffra drygt 3 procent. Detta innebär att statistik saknas för knappt 3 
procent av mammorna och drygt 5 procent av papporna. Det finns en tydlig skillnad i 
utbildningsnivå mellan svenskfödda föräldrar å ena sidan och föräldrar till utlandsfödda elever 
samt föräldrar till elever med två utlandsfödda föräldrar å andra sidan. Svenskfödda föräldrar 
tenderar att ha betydligt högre utbildning än utlandsfödda föräldrar. Det saknas också uppgifter 
om utbildningsnivå för en stor andel pappor till utlandsfödda elever.  
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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 
kan delas in i tre kategorier. Den första kategorin berör hur skolpersonalen tror att eleverna 
uppfattar betydelsen av spetsämnet. Den andra kategorin berör stämningen i klassen, särskilt med 
fokus på det sociala samspelet och eventuell kamp om betyg. Den sista kategorin handlar om hur 
lärarna uppfattar att undervisa inom spetsämnet/-ämnena. 

Någon informant menar att det inte är så stor skillnad mot att läsa en liknande utbildning, 
annat än att spetsutbildningen går något snabbare fram och eleverna blir bättre förberedda för 
vidare studier än andra elever. En majoritet av intervjupersonerna menar dock att eleverna skiljer 
sig åt från andra elever genom sitt stora intresse för att läsa spetsämnet/-ämnena. I andra klasser 
är det mer vanligt att det finns en grupp elever som verkar ointresserade av utbildningen. Just 
intresset gör att spetseleverna ser fördjupningen inom ett område som något positivt. Den stora 
entusiasmen för spetsområdet gör att eleverna beskrivs som ’pigga på det mesta’ inom området. 
Ett sådant exempel på stort intresse anses vara att flera elever frivilligt ställde upp på en lördag 
och var ambassadörer för Earth Hour i Linköping. För att återgå till ’fördjupningen’, framhålls 
det också som en fördel för eleverna då de lär sig mer än andra elever på ett tidigare stadium. 
Detta gäller inte minst språk, då personalen på spetsutbildningen i franska menar att eleverna inte 
bara lär sig ett språk utan även en kultur. En annan faktor av den djupare kunskapen uppges vara 
att eleverna blir bättre förberedda inför högre studier än andra gymnasister. Ytterligare en faktor 
är att fördjupningen kan stärka elevernas identitet och självförtroende. Så här säger en person: 

Jag märker att många elever får en starkare självbild. Många [elever] känner: ”Jag är inte bara 
[informantens namn], jag är också [namn på spetsutbildningen-informantens namn]. (Personal 
Skola D) 

I några fall menar personalen att spetsutbildningen kan ge eleverna en chans att ’starta om’, detta 
gäller inte minst elever som på lägre stadier har känt sig utanför och som i vissa fall har varit 
mobbade. För dessa ungdomar blir spetsutbildningen både en chans att få fördjupa sig och få nya 
vänner. Två citat får illustrera: 

Vi har faktiskt den kategorin också som flyttar ifrån någonting […]. De [eleverna] passar på att ta ut 
svängarna när de kommer hit. […] för man hamnar ju i en miljö med andra ungdomar som inte har 
några förutfattade meningar [om en]. (Personal Skola B) 

Det har jag nog inte sett i någon annan klass faktiskt, att det är så tight, det verkar som att det är bra 
i hela klassen, annars brukar det vara grupperingar i klasserna. (Personal Skola B) 

Genom att flytta kan dessa elever få ny fart på sina studier, men också sitt självförtroende och på 
så sätt bygga en bra grund för vidare studier.  

En möjlig förklaring till att elever får en ny chans i spetsklasserna kan vara personalens 
upplevelse av eleverna som väldigt öppna, sociala och diskussionsglada, vilket underlättar 
inlärningen och skapar en positiv stämning i klassen. I de fall stämningen är något sämre förklaras 
detta med lågt elevantal. Några citat får illustrera: 

De är väldigt öppna och sociala! De gillar att diskutera. De har många tankar kring allt möjligt, 
ställer många frågor. Börjar man prata om något så är det direkt någon [elev] som hakar på och så 
blir det en diskussion mellan några [elever]. (Personal Skola H) 

Den stora skillnaden, tycker jag, är att de [eleverna] är mer sociala, lugnare. Kunskapsmässigt tycker 
inte jag att det är någon större skillnad jämfört med andra elever. Framför allt att de är lättare att ha 
med att göra med, trevligare. (Personal Skola D) 

De är väldigt sociala till sin karaktär. Jag tror att de jobbar mycket socialt. Det gick väldigt fort för 
dem att skapa till exempel Facebookgrupp. […] När de sitter hemma och gör läxor är det väldigt 
mycket att de är i kontakt med varandra. (Personal Skola A) 
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Förmågan att diskutera framhålls i något högre grad av personal som företräder samhälls-
vetenskapliga och humanistiska utbildningar än personal som företräder utbildningar inom 
naturvetenskap och teknik.  

Personalen menar att elevernas positiva inställning och goda sammanhållning bidrar till att 
spetseleverna sällan betygshetsar med varandra. En möjlig förklaring kan vara att det handlar om 
elever som redan har höga betyg och därför inte behöver betygshetsa. En annan förklaring som 
hörs är att personalen tidigt på utbildningen diskuterade betyg med eleverna. I dessa samtal 
betonades vikten av att lära sig, snarare än att ha höga betyg, samt tolerans mot och samarbete 
med klasskompisarna. I den mån det råder betygsstress förklaras detta på två sätt. För det första 
menar ett par informanter att en del elever stressas av jakten på maximalt antal meritpoäng, men 
att denna stress även förekommer på andra program. För det andra finns en tendens till att en del 
elever hetsar sig själva till att ha de högsta betygen. 

I de fall personalen upplever det som att spetseleverna upplever att det finns nackdelar med 
att gå en spetsutbildning så handlar det om att det är tråkigt att gå i en liten klass. En annan kritik 
som framkommit på några skolor är att eleverna uppfattar det som att även lärare i andra ämnen 
har stora krav på dem och att dessa krav är orimliga. Så här säger en lärare: 

Den kritik som möjligen har framkommit är ju att […] ibland upplever [eleverna] att lärare i andra 
ämnen än [spetsämnet] har för höga krav på dem. De är noga med att inskärpa att de går 
spetsutbildningen i […] och egentligen inte nödvändigtvis har större ambitioner i andra ämnen än 
vanliga elever. (Personal Skola B) 

Som framgår ovan beskriver informanterna det som att spetseleverna överlag är mycket nöjda 
med sin utbildning. Men hur upplevs det att undervisa spetseleverna? Är det annorlunda än att 
undervisa andra elever? Någon person säger att det är svårt att jämföra då spetsklassen har väldigt 
få elever, men annars hörs positiva omdömen. Framför allt tycker lärarna att det är roligt att 
undervisa extremt intresserade och kommunikativa elever. I intervjuerna framhålls också 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 exempel är att lärarna kan lägga upp undervisningen på ett 
sätt som mer påminner om högskole- och universitetsutbildning, något de upplever som positivt. 
Ett par citat får illustrera den pedagogiska upplevelsen:  

De är över snittet intresserade, vilket gör att jag äntligen får ta fram kunskap som jag tidigare inte 
har valt att ta fram för att det kräver att eleverna har förkunskaper. (Personal Skola H) 

Man får en väldig skjuts som lärare! Man känner att de [eleverna] vill ha, då får man en väldig lust 
att ge. (Personal Skola I) 

Elevernas intresse behöver inte innebära att det är annorlunda att undervisa på en 
spetsutbildning, då även dessa elever kan skolka, stöka och bete sig som andra tonåringar. 

Ovan fokuseras på vad som är specifikt för spetseleverna, men det är också intressant att 
undersöka hur relationen mellan spetsutbildningarna och skolornas övriga utbildningar ser ut. 

Relationen mellan spetsutbildningen och skolans övriga utbildningar 
Det finns flera exempel på samverkan mellan spetsutbildningarna och skolans övriga 
utbildningar. Detta märks främst genom att spetseleverna ofta samläser ämnen som moderna 
språk, idrott och hälsa samt estetisk verksamhet med andra klasser. Ett annat sätt att undersöka 
relationen mellan spetsutbildningarna och övriga utbildningar är att studera om det finns någon 
konkurrens och om spetseleverna känner sig integrerade med övriga skolan. I undantagsfall 
förekommer det att det finns en upplevd konkurrens. Ett citat får illustrera: 

Jag skulle nog vilja påstå att det finns en viss avundsjuka, speciellt [klassen som är mest lik 
spetsutbildningen]. [Vad består avundsjukan av?] Bärbara datorer, fåtöljer och åka till [universitetet]. 
(Personal Skola D) 
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När det gäller känslan av att vara integrerad är det bara personalen på Viktor Rydbergs 
gymnasium som säger att spetseleverna inledningsvis ibland kände sig isolerade då de läste flera 
ämnen i en annan byggnad än övriga elever. Senare på läsåret minskade denna känsla.  

Ytterligare ett sätt att mäta relationen mellan spetsutbildningarna och övriga utbildningar är 
att se om personalen menar att de förra har påverkat övriga skolan. När det gäller denna fråga är 
tongångarna positiva. Informanterna menar att skolan har blivit mer känd och fått en 
kvalitetsstämpel. Så här säger en anställd: 

Jag tror att det blir en sorts kvalitetsstämpel, tänker jag på skolan att man har spetsutbildning. 
(Personal Skola C) 

Ibland har söktrycket ökat till skolan efter att spetsutbildningen har startat. Ytterligare exempel på 
positiva effekter är att godkännandet att få delta i försöket med spetsutbildningar har stärkt 
personalens självförtroende och stärkt bilden av skolan. 

Ovan beskrivs elevernas upplevelse av att få koncentrera sig på sitt intresseområde samt hur 
spetseleverna upplever relationen till andra elever på skolans andra utbildningar. En viktig del av 
försöksverksamheten, och som betonas i den styrande förordningen, är att utbildningarna ska 
vara riksrekryterande. I utvärderingen från år 2010 framgår att endast ett fåtal elever flyttat för att 
gå en spetsutbildning, men att antalet pendlare var betydligt fler. Majoriteten av spetseleverna 
kommer dock från den egna kommunen. Nedan redogörs för personalens syn på inpendling och 
inflyttning. 
Inpendling och inflyttning  
Hur väl uppfylls målet om riksrekrytering? Varifrån kommer spetseleverna? Under denna rubrik 
studeras vilka faktorer som styrs elevernas skolval. 

Som framgår av tabell 1 kommer majoriteten av eleverna antingen från den egna kommunen 
eller från närliggande kommuner. I vissa fall saknar någon av skolornas grannkommuner eget 
gymnasium, vilket innebär att spetsskolan även tidigare har ett antal elever som pendlar till dit. I 
flera regioner finns det avtal som innebär att eleverna kan söka till vilket gymnasium de vill inom 
regionen till exempel ’Fritt sök Skåne’ där eleven kan söka fritt inom Region Skånes 33 
kommuner, Göteborgsregionens kommunalförbund där eleverna kan välja mellan alla 
gymnasieskolor i kommunalförbundets 13 kommuner och på liknande sätt finns har eleverna 
möjlighet att söka fritt inom Stockholms län. För dessa elever behöver det inte vara själva 
spetsutbildningen som lockat, utan det förekommer att elever redan innan hade bestämt sig för 
gymnasiet och sedan upptäckt spetsutbildningen.  

När det gäller inflyttning till spetsutbildningsorterna är det få skolor som lockat många elever 
från olika delar av landet. Den skola som har lockat flest inflyttade elever är Gullmarsgymnasiet i 
Lysekil med sin marinbiologiska utbildning. Då utbildningen har haft riksintag sedan år 1994 
finns stor erfarenhet av riksrekrytering. Vid behov hjälper skolpersonal till att hitta bostäder. 
Personalen uppger att med undantag av de första åren så har de inflyttade och inpendlande elever 
dominerat på utbildningen. En möjlig förklaring till den stora andelen elever som flyttar till 
programmet säger personalen är att det finns specialintresserade elever över hela landet. 
Kommunen har också avtal med Sotenäs kommun och flera elever på skolan kommer därifrån.  

Tre elever har flyttat för att läsa hållbar utveckling i Linköping.  Dessa elever bor tillsammans. 
En elev har också flyttat inom kommunen. En inflyttad elev påbörjade spetsutbildningen i 
Mölndal men lämnade denna efter ett tag. Personalen på Forskar-NV i Karlstad säger att de 
inledningsvis hade en elev som flyttat till utbildningen men att denna senare lämnade 
utbildningen.  

Ovan redogörs för de skolor som har lockat elever från andra delar av landet. Å ena sidan 
tycker personalen att det är positivt. Å andra sidan framhåller de att flytten kan innebära vissa 
problem. Så här säger två personer: 
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Vi gick ut […] i första omgången [med] att vi skulle erbjuda lägenheter. Men vi kanske inte tror på 
idén längre att de [eleverna] ska bo själva, utan det bästa är om man kan skaffa en inackordering hos 
en familj. Tänk allt det här med att laga mat, tvätta. Det tar tid! (Personal Skola H) 

Det är ingen som vill ta på sig att vara låtsatsförälder i [en storstad] åt en sextonåring som man inte 
känner! (Personal Skola A) 

Att en skola i dagsläget saknar elever från andra delar av landet behöver inte innebära att 
personalen och kommunen inte har tänkt på frågan. Personalen på Tumba gymnasium säger att 
kommunledningen har garanterat att de ska ordna med bostäder om någon elev vill flytta för att 
gå FINEK. En möjlighet är att låta eleverna dela en större lägenhet. På Viktor Rydbergs 
gymnasium i Danderyd är personalen optimistisk och säger att närmare 15 elever har anmält 
intresse för att skriva antagningsprovet inför höstterminen 2011. De ansvariga för Classe 
Française berättar att de har elever som pendlar från Sala och Knivsta. I dagsläget har den ingen 
elev som flyttat för att läsa denna spetsutbildning. Personalen bedömer dock inte boendefrågan 
som en svår fråga då det finns elevhem i anslutning till IB-programmet. Den biotekniska 
utbildningen på samma skola har däremot lockat elever som flyttat till Uppsala. Dessa elever bor 
på elevhem där det finns personal dygnet om. En av eleverna planerar att dock att flytta till en 
annan bostad. Inför höstterminen 2011 hade vid intervjuns tillfälle tio elever utanför Karlstad 
sökt utbildningen, varav tre stycken utanför Värmland. Personalen säger att de på skolan inte har 
så mycket erfarenhet av inflyttade elever. Samtidigt betonar de att det finns ett IB-program på 
skolan och att det erbjuds aktiviteter och stöd för dessa elever på kvällstid. Dessutom finns ett 
friidrottsgymnasium i kommunen som har en organisation kring boende och aktiviteter utanför 
skoltid. Från dessa två utbildningar hoppas personalen kunna hämta stöd om några elever vill 
flytta för att gå Forskar-NV.  

Hur förklarar då skolpersonalen att relativt får ungdomar flyttar för att gå utbildningarna? 
Förklaringarna är lite olika men fokuserar på att eleverna är unga och inte verkar så benägna att 
flytta hemifrån. Ett par citat får illustrera:  

Det handlar om tonåringens natur! Hur många procent av en tonårskull är beredda att flytta ifrån 
mamma och pappa vid 15 års ålder? Hur många föräldrar tycker att det är okej? Vi snackar inte om 
många procent oavsett vilken utbildning det gäller. (Personal Skola D) 

Alla spetsutbildningar har svårt att rekrytera över riket! Något motstånd mot att flytta måste det 
ändå vara. (Personal Skola J) 

Det krävs också att föräldrarna är positivt inställda till att deras barn vill flytta, vilket inte alltid är 
fallet. En lärare beskriver situationen: 

Föräldrarna är alldeles knäckta förstås! Hon [eleven] är alldeles för ung för att flytta hemifrån, 
tycker de. Man är inte så gammal när man går i nian. (Personal Skola F) 

Det är inte bara de teoretiska spetsutbildningarna som har riksrekrytering, utan det förekommer 
även till idrottsgymnasier och estetiska utbildningar. Detta är dock inte helt jämförbart menar 
flera informanter. Så här säger en röst: 

Ska jag då flytta från Nässjö eller Luleå till [spetsorten]? Är det idrott är det något annat. Vi har 
riksintag i [en idrott] nästa år, hela den världen är på ett annat sätt. (Personal Skola D) 

En faktor som skulle kunna påverka elevers möjlighet att gå på en riksrekryterande utbildning är 
den extra kostnad som det innebär. Vårdnadshavarna ska ha råd att betala en extra hyra, maten, 
hemresor och andra utgifter. I något fall säger personalen att de extra utgifterna är mycket 
betungande och att vårdnadshavarna kämpar med ekonomin. De menar att de extra kostnaderna 
på så sätt bidrar till en social skiktning, en riksrekryterande utbildning blir snarare en ekonomisk 
fråga än en fråga om ungdomarnas intresse eller talang. En annan ekonomisk aspekt är att 
eleverna själva kan ha svårt att få pengarna att räcka till, detta gäller inte minst de elever som äter 
vegankost då denna är dyr. Ytterligare en ekonomisk aspekt handlar om skolornas möjlighet att 
informera inom hela riket. I majoriteten av intervjuerna påpekas att skolornas begränsade 
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ekonomiska resurser för att bedriva riksinformation. En informant menar att spetsutbildningarna 
kanske i stället borde handla om regionsrekrytering. Så här säger denna: 

Sedan tycker jag, som jag sa till dig på lunchen, att Skolverket kanske skulle fundera, ändra det från 
riksrekrytering till regionsrekrytering. (Personal Skola A) 

Om potentiella elever inte nås av informationen om vilka spetsutbildningar som finns, kan de inte 
heller söka dem. 

Ovan redogörs för antalet elever som flyttat eller pendlar till en spetsutbildning samt möjliga 
förklaringar till den svaga riksrekryteringen. Flera av de anställda menar att det är ett stort steg att 
flytta hemifrån och att skolpersonalen har ett visst ansvar för dessa elever. Under nästa rubrik 
beskrivs om, och i så fall hur, personalen har organiserat stödet till inflyttade elever. 

Skolornas engagemang i inflyttade elever 
Stöd till inflyttade elever kan dels rymmas inom en tjänst, dels utgöras av frivilligarbete av 
engagerad skolpersonal. Klassens mentor i Linköping har betalt för ett antal timmar inom sin 
tjänst för att hjälpa de elever som har flyttat. Den mesta av hjälpen gavs i början och bestod av en 
ekonomigenomgång så att eleverna kan sköta sin ekonomi samt några hembesök för att se hur 
eleverna har det. Dessa besök uppskattades av eleverna. På Gullmarsgymnasiet finns mycket 
erfarenhet av inflyttade elever. Skolpersonal hjälper till med bostäder och att slussa ut eleverna till 
olika föreningar.  Den vanligaste fritidsaktiviteten är sport och skolans idrottshall är öppen 
kvällstid. Tidigare har skolan ordnat fler aktiviteter för elever som flyttat till Lysekil, men 
personalen har intrycket att eleverna har mycket att göra och gärna vill ordna sina egna aktiviteter. 
Tidigare har personal funnits tillgänglig två-tre kvällar i veckan och anordnat aktiviteter. I 
dagsläget anordnas de flesta aktiviteter av eleverna själva, vilket personalen förklarar med att de 
elever som flyttar hemifrån när de är så unga är företagsamma. Personalen för också en dialog 
med eleverna om vad de gör på fritiden för att kunna hjälpa till att hitta lämpliga aktiviteter. 

En orsak till oro som återkommer i ett par intervjuer är hur de elever som flyttat hemifrån 
klarar av matlagningen. Några elever vill äta dyr specialkost som upptar en stor del av budgeten 
och ett par andra elever verkar ha problem med att laga egen mat. 

Då få elever har flyttat till någon av de utbildningar som startade hösten 2010 har få skolor 
känt behov av att anordna aktiviteter på kvällstid. I flera av intervjuerna berörs frågan om att det 
kan vara jobbigt att flytta hemifrån och några elever som flyttat har också avbrutit sina studier. 
Det kan även finnas andra förklaringar till varför en elev väljer att lämna spetsutbildningen.  

Elever som har avbrutit studierna  
På en majoritet av spetsutbildningar har en eller några elever lämnat utbildningen. Detta är inget 
anmärkningsvärt då elever även lämnar traditionella gymnasieutbildningar. Förklaringarna till att 
eleverna avslutar en spetsutbildning är flera. Den biotekniska utbildningen i Uppsala har totalt 30 
platser. Tjugofyra elever påbörjade utbildningen och två har lämnat utbildningen. Båda eleverna 
uppgav att de var osäkra på vad spetsutbildningen innebar när de började men senare ville gå en 
annan utbildning. Classe Française på samma skola har 10 elever, men antog 11 stycken. Detta 
innebär att klassen endast har fyllt en tredjedel av sina platser. Folkungagymnasiet har 16 platser 
på sin utbildning i hållbar utveckling menar har vid intervjuns tidpunkt 19 elever. Två av eleverna 
ville byta till spetsutbildningen och då de bedömdes ha goda förutsättningar att klara utbildningen 
fick de börja. Den tredje eleven är en utbytesstudent som endast kommer att gå det första året. 
Den marinbiologiska utbildningen i Lysekil har 30 platser och hade vid intervjuns genomförande 
26 elever. Informanterna säger att om de ser tillbaka på utbildningen så är det ungefär samma 
antal elever som lämnar utbildningen varje år. I Karlstad antogs 12 elever hösten 2010, vilket 
innebär att mindre än hälften av platserna fylldes. Vid tidpunkten för intervjun bestod klassen av 
9 elever, varav ytterligare tre stycken planerade att byta till ett annat program i årskurs 2. 
Huvudargumentet till varför eleverna lämnar programmet uppges vara att eleverna vill gå i en 
klass med fler elever och att det är bristande social dynamik i klassen. På Fässbergsgymnasiet i 
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Mölndal antogs nio elever till höstterminen 2010. Totalt har programmet 20 platser. Vid 
tidpunkten för intervjun bestod spetsklassen av åtta elever. En elev har lämnat utbildningen och 
flyttat tillbaka till sin hemkommun. Spetsutbildningen i engelska på Viktor Rydbergsgymnasiet i 
Danderyd har 20 platser, vilka fylldes vid höstterminens början. Efter det har tre elever av olika 
anledningar bytt till annat program. FINEK i Tumba har 30 platser, vilka alla initialt fylldes. 
Senare har fyra elever lämnat utbildningen.  

Personalen menar att det är varierande förklaringar till varför en elev lämnar utbildningen. 
Skäl som framförts av eleverna har varit hemlängtan, en känsla av att ha valt fel program eller att 
studietakten är för hög. Ett par elever har lämnat sin spetsutbildning då den har upplevts som för 
svår. Andra elever har lämnat sitt program på grund av utbytesstudier eller för att läsa en 
idrottsutbildning eller en praktisk utbildning.  

Att börja gymnasiet kan vara ett stort steg, speciellt för de ungdomar som flyttar hemifrån för 
att börja en utbildning. I nästa stycke presenteras informanternas syn på om olika elevgrupper 
presterar olika.  

Olika elevkategoriers prestationer  
Få spetselever flyttar hemifrån, men påverkas de inflyttade elevernas prestationer? Informanterna 
betonar att det är svårt att dra några slutsatser om denna elevkategori presterar annorlunda än 
elever från orten. Det låga antalet elever gör det svårt att dra några generella slutsatser, utan 
eventuella skillnader handlar snarare om elevernas personlighet än om flytten. I ett fåtal fall 
menar dock ett några intervjupersoner att de tror att flytten kan vara en möjlig förklaring till lägre 
resultat. I dessa fall förklaras resultaten med att eleverna har svårt att komma i tid till skolan och 
kanske finner det jobbigt att bo ensamma och sköta ett hushåll. Ett annat sätt att kategorisera 
eleverna är utifrån kön. Även här menar personalen att det är svårt att se någon skillnad i pojkars 
och flickors resultat. I den mån det finns någon skillnad handlar den om att flickor tenderar att 
vara mer oroade för sina betyg och ägnar mer tid åt studierna än genomsnittsPojken.  
 

6.4 Utbildningens kvalitet 

I detta avsnitt fokuseras på skolpersonalens syn på den egna utbildningen. Inledningsvis redogörs 
för informanternas definition av vad en ’spetsutbildning’ innebär.  

Definition av ’spets’ i utbildningen 
Det förekommer flera åsikter om hur ’spets’ ska tolkas. Ett vanligt svar är att eleverna har 
möjlighet att läsa på universitetet: 

För mig är ’spets’ att de [eleverna] nosar på universitetet. (Personal Skola F)  

I anslutning till denna tolkning av ’spets’ hörs kommentarer om elevernas möjlighet att fördjupa 
sig, att specialutvecklas inom ett område/ett par områden och nå lite längre inom dessa. En 
liknande tolkning är att ’spets’ handlar om möjligheten att profilera sig. Så här säger två personer:  

För mig är det [en] utbildning med goda möjligheter att fördjupa sig och gå vidare i sina 
intresseområden. Då kan universitetsdelen vara spännande mer än tidsmässigt strategiskt. (Personal 
Skola F) 

Man har gjort en profil. (Personal Skola A) 

Andra beskrivningar av vad ’spets’ innebär är att eleverna har högre studietakt och att 
undervisningen är mer vetenskapligt inriktad. En möjlig förklaring till det senare kan vara att en 
del lärare hämtas från högre lärosäten, vilket också ses som ett kännetecken på ’spets’. I ett par 
intervjuer framhålls att pedagogiken på spetsutbildningarna kan vara något annorlunda. 
Exempelvis används co-operative learning i Tumba och projektarbeten är vanliga på några skolor. 
Vi får anledning att återkomma till den pedagogiska utvecklingen senare. En av de mest vanligt 
förekommande beskrivningarna av vad ’spets’ innebär är annars elevernas stora intresse. Att en 
’spetsutbildning’ också är en ’elitutbildning’ är det ingen intervjuperson som tycker. Någon 
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person menar att ’spets’ är fel ordval då det för tankarna till att eleverna ska ha ’spetskompetens’, 
något som inte alltid stämmer.  

Som visas ovan finns flera parallella tolkningar av vad en ’spetsutbildning’ innebär, vilket 
ligger i linje med att informanterna också har olika syn på vem som är en ’spetselev’. Men hur 
påverkas undervisningen av att det handlar om ’spetsutbildningar’? 

Betydelse för kvaliteten på utbildningen att den innehåller särskild breddning och fördjupning  
Här betonar intervjupersonerna att eleverna får möjlighet att fokusera och fördjupa sig, något 
som höjer kvaliteten på utbildningen. Exempelvis får eleverna i Linköping redan under första året 
lära sig en del forskningsmetodik. På den biotekniska utbildningen i Uppsala säger personalen att 
eleverna får se vad kemi och biologi kan användas till i praktiken utanför skolan, vilket både 
personal och elever upplever positivt. Intervjupersonerna på Viktor Rydbergs gymnasium säger 
att spetseleverna får mer kontinuitet än andra elever då de läser spetsämnet under alla tre åren i 
stället för att kanske läsa ett ämne under bara ett eller två år.  

Det hörs inte bara positiva kommentarer angående breddning och specialisering, utan någon 
informant menar att Gy 11 har försvårat just detta. Så här säger personen: 

Det var ju det man [beslutsfattarna] slog undan benen för! ”Tack för kaffet!”, kan jag säga på den 
frågan. Vi hann ju inte ens börja [vår utbildning] innan det kom en ny gymnasiereform som i stort 
sett slog bort detta. (Personal Skola A) 

Överlag är skolrepresentanterna nöjda med den bredd och fördjupning spetsutbildningarna 
innebär. Men menar också att spetsutbildningens särart har påverkat utbildningens utveckling och 
övriga skolan? 

Har utbildningen utvecklats, med avseende på pedagogiska idéer, arbetssätt, IKT och internationella 
anknytningar? 
Av intervjuerna framgår att de flesta lärare inte har gjort några större förändringar då personalen 
anser att deras utbildning redan höll hög nivå och då de flesta spetsutbildningar vilar på redan 
tidigare etablerade utbildningar. I Karlstad har mängden projektarbeten ökar i samband med 
starten av spetsutbildningen. Personalen har planer på att fortsätta att utveckla denna arbetsform. 
Då arbetssättet delvis är nytt menar informanterna att det kan vara en fördel att ha en liten grupp 
elever. Det är också vanligt att arbeta i projektform inom hållbar utveckling i Linköping, men 
denna arbetsform var redan sedan tidigare etablerad. Detta arbetssätt kräver stort samarbete inom 
lärarlagen, vilket personalen upplever att de har. På Classe Française i Uppsala har en ny kurs i 
franska startats med anledning av starten av spetsutbildningen. I Tumba har FINEK redan från 
starten vilat på co-operative learning. Denna pedagogik innebär att eleverna arbetar i små grupper 
och lärandet vilar på att eleverna hjälper varandra att förstå uppgifterna. I Danderyd läser 
engelskeleverna två längre lektioner i stället för tre kortare lektioner per vecka i vissa ämnen. Den 
första gruppen spetselever påbörjade också ett nytt modernt språk under det första året, vilket ska 
ändras för den andra årskullen. Anledningen till förändringen är att eleverna upplevde det som 
för jobbigt att både läsa snabbare och börja med ett nytt språk. På den biotekniska utbildningen i 
Uppsala har spetsklassen längre laborationer än andra naturvetenskapliga program. På ett par 
skolor säger personalen att pedagogiken påverkas av att spetsklassen är mindre än andra klasser, 
vilket överlag upplevs som positivt.  

I ett par intervjuer berättas om internationella kontakter. Classe Français-eleverna har utbyte 
med en fransk skola. Under det första gymnasieåret fick spetseleverna åka tillsammans med en 
IB-klass till Frankrike och bo hos en familj och följa med till skolan i en vecka. Under våren 2011 
kom de franska eleverna på utbyte till Uppsala. Resan sponsras via en föräldraförening. 
Vårdnadshavarna sponsrar med så mycket pengar de vill. Skolan sponsrar med 1500:-/elev. I de 
fall en vårdnadshavare inte har råd att betala en del av resan, betalar skolan för elevens resa vilket 
förekommer ibland. FINEK i Tumba erbjuder sina elever att åka på studieresa till London. Där 
ska eleverna besöka banker och svenska ambassaden. Förhoppningen är också att de ska ha 
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möjlighet att göra ett besök på Londonbörsen. Målet med resan är att eleverna ska få se hur stort 
finansekonomi är utomlands. Resan betalas av Tumba kommun.  

Undervisningserfarenheter från spetsutbildningen 
Lärarna menar att spetseleverna är mer intresserade, engagerade och motiverade än 
genomsnitteleven. Detta märks till exempel genom att eleverna är diskussionssugna och ställer 
ifrågasättande frågor. Eleverna beskrivs också som kommunikativa och att de vill samarbeta med 
varandra.  

På Gullmarskolan säger personalen att det är viss skillnad att undervisa på det 
marinbiologiska programmet då en majoritet av eleverna har flyttat hemifrån. Detta innebär att 
lärarna ibland ägnar extra tid åt eleverna då de har mindre vuxenkontakt än elever som bor med 
sina föräldrar. Även om det innebär visst extraarbete menar personalen att det också är givande. 
Extraarbetet är dock relaterat till riksintaget och inte spetsinslaget då det varit likadant även innan 
utbildningen fick ’spetsstatus’.  

Vid intervjuernas genomförande hade skolpersonalen bedrivit spetsutbildning i en och en 
halv eller två och en halv termin. Detta innebär att de haft viss tid till att reflektera om hur 
utbildningen eventuellt kan förbättras.  

Finns det något i förordning, examensmål, ämnesplaner eller liknande som kan förändras eller förbättras för att 
möjliggöra eller underlätta för spetsutbildningarna? 
Gemensamt för en majoritet av intervjupersonerna är att de menar att Gy 2011 kommer att 
försvåra för spetsutbildningarna. De upplever det som att den nya gymnasiereformen innebär att 
det blir svårare för spetsutbildningarna att profilera sig. Informanterna upplever det som att deras 
utbildning måste följa ett nationellt program och att spetsutbildningen då blir alltför lik ett vanligt 
gymnasieprogram. Detta gör att personalen upplever det som att spetseleverna får en svårare 
utbildning med högre tempo och svårare studier trots att spetsprogrammen för övrigt skiljer sig 
mycket lite från andra gymnasieprogram. Möjligheten att ansöka om att låta spetsutbildningen 
vara en ’särskild variant’ menar några informanter kräver mycket arbete och de är osäkra på om 
detta skulle gynna eleverna. Företrädarna för Classe Française är mer specifika. De säger att flera 
potentiella elever väljer bort spetsutbildningen då den till skillnad från det tidigare Classe 
Française-programmet inte ger möjlighet att kombinera samhällskunskap och humaniora med 
naturvetenskap. Denna förändring menar de är mycket negativ för Classe Française.  

Det bästa sättet att förbättra för spetseleverna och kompensera förändringarna i Gy 2011 
menar personalen är att ge alla spetselever, oavsett inriktning, extra meritpoäng. Ett annat sätt att 
förbättra för spetsutbildningarna vore om de kunde ha egna examensmål i stället för att rymmas 
inom ett nationellt program, säger någon intervjuperson. 

Det riktas inte bara kritik mot Gy 2011, utan någon intervjuperson påpekar att det är bra att 
kurserna i fortsättningen kan delas in i 100-poängs- respektive 50-poängskurser. Detta innebär att 
utbildningen lättare kan anpassas efter elevernas och skolpersonalens önskemål. 

På en skola tar personalen upp problem med de extra utgifter som en flytt till en 
spetsutbildning innebär. Här menar intervjupersonerna att beslutsfattarna måste se till att det 
finns goda ekonomiska möjligheter att läsa en spetsutbildning oavsett elevernas socioekonomiska 
bakgrund.  

Ovanstående genomgång visar att personalen har förslag på hur regelverk och examensmål 
skulle kunna underlätta för genomförandet av spetsutbildningarna. I nästa avsnitt fokuseras på  
intervjupersonernas funderingar på hur spetsutbildningen kan förbättras, både i avseende vad den 
enskilda skolan kan göra och vad beslutsfattare kan göra för att förbättra utbildningarna. 

Förbättringar av spetsutbildningen  
Intervjupersonerna menar att all utbildning kan förbättras och att de arbetar kontinuerligt med 
detta. På några av skolorna ska eleverna läsa färre kurser under årskurs 1, då en del elever har 
upplevt tempot väl högt. Anledningen till det höga tempot är att eleverna ska hinna läsa 
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högskole- eller universitetskurser under årskurs tre. På ett par skolor funderar personalen på att 
öppna upp för fler valbara kurser och på så sätt göra spetsutbildningen mer lik andra 
utbildningar. Några informanter säger att de önskar att spetsämnet ska färga övrig undervisning 
på ett mer tydligt sätt. I några intervjuer menar personalen att utbildningen kan förbättras av fler 
elever. På så sätt hoppas de få ett större urval av elever. Vidare säger de att flera elever har önskat 
sig en större klass.  

Den absolut vanligaste kommentaren om hur spetsutbildningarna kan förbättras menar dock 
informanterna ligger utanför den enskilda skolans påverkan. I stället handlar det om att 
politikerna bör besluta att ge alla spetselever extra meritpoäng. På så sätt antas fler duktiga elever 
lockas till utbildningarna. Vidare menar intervjupersonerna att spetseleverna på så sätt blir 
belönade för det extra arbete som studier på en spetsutbildning innebär. Genom spetsföreningen 
har personalen också drivit denna fråga gentemot Utbildningsdepartementet. Avsaknaden av 
extra meritpoäng menar informanterna gör att de ungdomar som tänker taktiskt väljer bort 
spetsutbildningarna då de anser att det är lättare att få högsta betyg i alla ämnen på ett traditionellt 
gymnasieprogram än på ett spetsprogram där takten är högre.  

Spetslärarnas utbildningsnivå 
I ansökan till Skolverket om att få delta i försöksverksamheten en redogörelse över skolans 
lärarresurser och specifika kompetens göras. Här ses lärarnas kompetens som en viktig faktor för 
att utbildningen håller god kvalitet. Redogörelsen vilar på en kombination av skolornas 
ansökningar och personalens intervjusvar.  

Av ansökan och intervjuerna framgår att Entreprenörprogrammet i Borås har en lärare som 
är doktorand.94 För tillfället har de en timanställd lektor som kommer till gymnasieskolan och 
undervisar i avvaktan på att en anställning kan ske. I Älvkullegymnasiet i Karlstad redogörs för 
titlar och utbildning på de lärare vid universitetet som förväntas undervisa spetseleverna.95 Har tre 
disputerade lärare. I ansökan från Katedralskolan i Lund gällande spetsutbildning i moderna 
språk framgår att två av lärarna har en filosofie doktorsexamen.96 Dessutom anställdes en lektor i 
franska inför starten av utbildningen. På FINEK i Tumba finns ingen fast anställd doktor, men 
skolan hyr in disputerad personal som undervisar eleverna. Dessutom anlitas personal från 
företag som har tidigare erfarenhet av att undervisa på FINEK.97 Spetsutbildningen i Linköping 
har en doktorand och två lärare som har motsvarande licentiatexamen.98 På 
Matematikutbildningen på Hvitfeldtska finns en licentierad lärare samt några doktorer.99 I 
ansökan från Gullmarsgymnasiet framgår att en lärare har en filosofie doktorsexamen och att en 
annan lärare har läst någon doktorandkurs.100 På den biotekniska spetsutbildningen i Uppsala 
arbetar två doktorer och en licentiat.101 Den engelska spetsutbildningen i Danderyd har en 
disputerad lärare samt några lärare som har läst kurser på avancerad nivå på universitet.102 På 
spetsutbildningen i franska i Uppsala finns två doktorer.103 

På alla skolor finns antingen personal med doktorsexamen, licentiatexamen eller som 
doktorerat eller har läst doktorandkurser. Dessutom betonas i skolornas ansökningar att eleverna 
kommer att undervisas och handledas av doktorer, docenter, professor och doktorander på 
högskolor och universitetet. På FINEK i Tumba anlitas också lärare från näringslivet. Samtidigt 
som personalen betonar formell kompetens säger de att ämneskunskaper och förhållningssätt 

 
94 Sven Erikssonsgymnasiet 2009-09-07. 
95 Älvkullegymnasiet 2009-09-10. 
96 Katedralskolan 2009-09-08. 
97 Tumba gymnasium 2009-09-11. 
98 Folkungaskolan 2009-09-11. 
99 Hvitfeldtska gymnasiet 2009-09-10. 
100 Gullmarsgymnasiet 2009-09-14. 
101 Katedralskolan 2009-09-14a. 
102 Viktor Rydbergs gymnasium 2009-09-13.  
103 Katedralskolan 2009-09-14b. 
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gentemot eleverna är minst lika viktigt. I ansökningarna betonas också antalet undervisningsår 
och andra pedagogiska uppdrag och erfarenheter som personalen har. Några lärare har till 
exempel undervisat på högre lärosäten eller författat läroböcker.  

Samverkan med högskola och universitet 
Då spetseleverna börjar läsa högskole- och universitetskurser under sitt sista gymnasieår har 
samarbetet med lärosätena ännu inte riktigt kommit i gång. Däremot har en majoritet av eleverna 
haft möjlighet att besöka respektive lärosäte och där antingen lyssnat på föreläsningar, deltagit i 
seminarier, eller genomfört laborationer. Ibland har föreläsningarna varit specialutformade för 
spetseleverna, ibland har det handlat om öppna föreläsningar som eleverna har lyssnat på. 
Intervjupersonerna är positiva till samarbetet med lärosätena och menar att det höjer 
undervisningskvaliteten. Dessutom kan kontakterna leda till rekryteringsmöjligheter för 
lärosätena. I avsnitt åtta ges en kort redovisning för hur några representanter för högskolor och 
universitet ser på spetsutbildningarna.  

Utbildningens effekter på skolan i övrigt  
Generellt sett menar personalen att spetsutbildningen har haft en positiv effekt på skolans rykte. 
På ett par skolor har söktrycket till andra utbildningar ökat efter att spetsutbildningen har startat. 
Samtidigt säger ett par andra intervjupersoner att söktrycket till själva spetsutbildningen har 
minskat efter att utbildningen erhållit ’spetsstatus’. Vad detta beror på är informanterna osäkra 
på. Ingen intervjuperson menar att spetsutbildningarna har haft negativ effekt på skolans rykte 
eller övrig utbildning.  

Ovan fokuseras skolpersonalens egen bild av sin verksamhet med fokus på kvalitet. 
Intervjupersonerna är mycket nöjda med verksamheten. En viktig del av spetsutbildningsförsöket 
är elevernas möjlighet att läsa högskole- och universitetskurser. I nästa avsnitt ges en beskrivning 
av spetsgymnasiernas samverkan med lärosätena. 
 
6.5 Samverkan med högskolor och universitet  
För att få delta i spetsförsöket måste skolorna ha samarbete med högskola och/eller universitet. 
Samarbetet ska ge eleverna möjlighet att ta högskole- och/eller universitetspoäng. Nedan beskrivs 
kontakterna med lärosätena, elevernas möjlighet att tillgodogöra sig högskole- och 
universitetskurserna, vad intervjupersonerna tror om elevernas vidare studier samt om personalen 
tror att spetsutbildningen påverkar elevernas framtida studieplaner. Beskrivningen baseras på 
intervjuer och skolornas ansökningar till Skolverket. 

På en majoritet av gymnasierna fanns redan etablerade kontakter med högskola och/eller 
universitet. Detta samarbete har ofta fördjupats i samband med starten av spetsutbildningen. I 
något fall har kontakter knutits med ytterligare ett lärosäte på grund av spetsutbildningen. Val av 
samarbetspartner beror dels på vilka högskolor och universitet som finns i närområdet, dels på 
vilka lärosäten gymnasiepersonalen har etablerade kontakter. Gymnasielärare som är doktorer, 
licentiater eller doktorander har ofta god kontakt med ett högre lärosäte och gymnasiet där 
han/hon nu arbetar. 

På Folkungaskolan fanns sedan tidigare ett etablerat samarbete med Linköpings universitet på 
grund av personaliga kontakter. Av ansökan framgår att företrädare för ämnesområden som 
geografi, biologi, nationalekonomi, sociologi, klimatpolitik, miljöteknik, pedagogik och didaktik är 
intresserade av att samarbeta med spetsutbildningen i hållbar utveckling. Detta innebär ett 
samarbete med ett antal institutioner. Inom ämnet geografi har gymnasieelever tidigare läst 
kursen Livsmiljöer i förändring – tillämpad samhälls- och landskapsutveckling. Denna kurs 
kommer även att erbjudas spetseleverna i årskurs 3. Personal från geografiavdelningen ska också 
fortlöpande medverka med föreläsningar, handledning och exkursioner. Lärare i vid Institutionen 
för Fysik, Kemi och Biologi erbjuder föreläsningar, laborationer, handledning och exkursioner. 
Lärare inom såväl nationalekonomi som teknik och social förändring erbjuder föreläsningar och 
fallstudier. Genom Centrum för klimatpolitisk forskning respektive industriell teknik erbjuds 
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eleverna föreläsningar och fallstudier. Norrköpings visualiseringscenter C ansvarar för 
pedagogiska-didaktiska visualiseringar av klimat- och miljömodeller. IBL Pedagogik kommer att 
delta genom olika forskningsmål. Spetseleverna kommer i trean att erbjudas två kurser om totalt 
15 hp. Kurserna kommer att vara öppen för alla studenter som är formellt behöriga. Då 
spetseleverna kommer att sakna formell behörighet kommer det krävas att de har godkända 
kärnkurser från årskurs 1 och 2 i ämnena engelska, samhällskunskap och naturkunskap. Flertalet 
av samarbetsämnena kommer att delta på universitetskurserna.104 Under årskurs 2 kommer 
eleverna att läsa en mindre universitetskurs som de inte får poäng för. I anslutning till denna kurs 
kommer eleverna att åka på studiebesök till Barcelona. Resan bekostas av skolan.  

Fässbergsgymnasiet har samarbete med både Humanistiska och Samhällsvetenskapliga 
fakulteten på Göteborgs universitet. Under första året har eleverna gått på offentliga 
föreläsningar och spetslärarna har sedan diskuterat dessa med eleverna. Under år två kan eleverna 
delta i kursverksamhet på universitetet genom att gå på föreläsningar och läsa viss kurslitteratur. 
Spetseleverna har möjlighet att läsa kurser sista året gymnasiet. Under detta år kommer 
universitetspersonal också att ställa upp som handledare och medbedömare på projektarbeten.105 
I intervjun uppger personalen att eleverna då kan välja mellan att läsa ett stort antal kurser, men 
de namnger ingen. En elev har dock läst en kurs på universitetet redan under årskurs 1, vilket har 
skett utanför avtalet mellan gymnasiet och universitet. Eleven har möjlighet att få poäng för 
kursen när han skriver in sig på universitetet efter gymnasiet. 

På den matematiska spetsutbildningen på Hvitfeldtska gymnasiet finns samarbete med 
personal på Institutionen för Matematiska Vetenskaper på Göteborgs universitet och på 
Chalmers tekniska högskola. Institutionens personal deltar i planeringen av utformningen av 
spetsprogrammet samt erbjuder sig att fortbilda spetslärarna och Chalmersstudenter erbjuder 
gymnasieungdomarna extrahjälp med matten genom att eleverna kan gå till Chalmers tekniska 
högskola en gång i veckan och får extrahjälp med matten om de så önskar. Eleverna kommer att 
erbjudas att delta på kurser i envariabelanalys 15 hp, linjär algebra och geometri 7.5 hp. 
Geometrikursen kan läsas under årskurs två eller tre. Vidare kan eleverna delta på Matematik i 
yrkeslivet-dagarna, studiebesök, workshops samt få gästföreläsningar och handledning i samband 
med projektarbete. Universitetslärarna kan också agera bedömare på examensarbeten.106 

Då den marinbiologiska utbildningen i Lysekil pågått under flera år fanns redan ett etablerat 
samarbete med den naturvetenskapliga fakulteten på Göteborgs universitet. Vid 
spetsutbildningens start fick de marinbiologiska eleverna åka ut med forskningsfartyg för att 
samla material och testa provtagningsmekanik. Dessutom kunde de i årskurs 3 genomföra sitt 
projektarbete i samarbete med forskare på Institutionen för marin ekologi. Vidare kunde de 
tidigare marinbiologiska eleverna besöka Sven Lovén centrum för marina vetenskaper. Där får 
eleverna föreläsningar, tillgång till lokalerna och deras utrustning samt föredrag av forskare. I 
samband med spetsutbildningen inrättades ett samverkansråd med representanter för 
universitetet och gymnasiet. Spetseleverna erbjuds också genomföra sitt projektarbete i samband 
med forskare, vilka kan fungera som handledare eller medbedömare. Fyra 7.5-poängskurser på 
distans samt fysiska möten i form av laborationer erbjuds eleverna. Dessa kurser är: 
Evolutionsbiologi, Fiskekologi, Förorening av marin miljö och Marin ekologi.107 

Det finns ett etablerat samarbete mellan Katedralskolans biotekniska utbildning och Sveriges 
Lantbruksuniversitet (SLU). De institutioner som deltar i samarbetet är Institutionen för 
mikrobiologi, Institutionen för växtbiologi och skogsgenetik samt Institutionen för 
husdjursgenetik. SLU-representanter har också tillsammans med representanter för Uppsala 
universitet, Uppsala BIO, Uppsala kommun och Katedralskolan deltagit i planeringsmöten kring 
spetsutbildningen. SLU:s främsta bidrag är deltagande i ’forskarskolan’, det vill säga 

 
104 Folkungaskolan 2009-09-11. 
105 Skolverket 2009-01-15. 
106 Hvitfeldtska gymnasiet 2009-09-10. 
107 Gullmarsgymnasiet 2009-09-14. 
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projektarbetet i årskurs 3. Genom forskarskolan kan eleverna delta i biotekniska laboratorier 
inom ramen för pågående forskningsprojekt. Handledare för detta arbete är doktorander vid 
ovan nämnda institutioner. Forskarskolan innebär även att spetseleverna får utbildning i 
forskningsmetodik samt vetenskapsteoretiska och vetenskapsfilosofiska diskussioner. I anslutning 
till forskarskolan kommer universitetspersonal också att fungera som resurspersoner och 
medbedömare. Mellan årskurs 2 och 3 kan spetseleverna läsa biologi på en marinbiologisk 
forskningsstation. Det finns också ett samarbete med Uppsala BIO, det vill säga Uppsalas kluster 
gör Life Science. Via Uppsala BIO får eleverna kontaktpersoner på olika företag. Varje 
kontaktperson ansvarar för cirka tre elever och kommer att anordna besök för ’sin’ elevgrupp.108 

De tidigare eleverna i Classe Française på Katedralskolan i Uppsala har läst en högskolekurs i 
franska på 7.5 hp vid Högskolan i Dalarna, vilket även spetseleverna kommer att kunna göra. 
Samarbetet mellan högskolan och gymnasiet startades våren 2008 och gällde inledningsvis 
Deutsche Klasse. Via högskolan kommer spetseleverna att erbjudas en 7.5-poängskurs på distans 
i franska. Högskolelärarna kommer också att bedriva viss undervisning på Katedralskolan. 
Kursen kommer att sträcka sig över två terminer. Det finns också möjlighet för eleverna att få 
handledning från högskolans personal i samband med projektarbete. Utbildningen har även sedan 
tidigare etablerat samarbete med Fortbildningsavdelningen för skolan internationalisering (FBA) 
vid Uppsala universitet. FBA har ett nationellt uppdrag att arbeta med fortbildning för 
språklärare och internationalisering av skolan. Personal från FBA har sedan tidigare arbetat som 
timlärare i Classe Française. Dessutom används klassen som ett laboratorium för FBA:s personal 
där de kan studera franskundervisning. Samarbete har även etablerats med Institutionen för 
moderna språk, dit franska hör, på Uppsala universitet. Eleverna kommer att kunna gå på 
föreläsningar, träffa verksamma forskare samt delta på olika kringaktiviteter. Personal på 
institutionen kommer även att undervisa på spetsutbildningen. Spetseleverna kommer att kunna 
läsa tre olika kvällskurser på universitetet samt delkurserna Kultur och samhälle 6 hp och Skriftlig 
språkfärdighet 9 hp som ingår i Franska A1. Det finns också planer på att utveckla en kurs i 
allmänlingvistik. Eleverna erbjuds även grupphandledning av universitetslärare.109 Trots att 
spetseleverna ännu inte har börjat läsa på högskolan eller universitetet har de haft besök av lärare 
som haft litteraturseminarier, gått på föreläsningar och besök av universitetsstudenter för att 
kunna öva konversation.  

Spetsutbildningen i moderna språk, profil litteratur och film vid Katedralskolan i Lund har 
samarbete med Området för humaniora och teologi samt Språk- och litteraturcentrum vid Lunds 
universitet. Särskilt starkt är samarbetet mellan gymnasiet och centret då två gymnasielärare har 
disputerat där och då en tredje lärare samarbetar med personal på centret. Genom samarbetet 
kommer spetseleverna att kunna delta i viss undervisning och seminarieverksamhet, få hjälp med 
handledning vid projektarbeten samt få föreläsningar av universitetslärare. Vid tiden för ansökan 
fanns ett informellt samarbete mellan ämnet franska vid Språk- och litteraturcentrum. Av 
ansökan framgår att spetseleverna ska kunna erbjudas studiebesök, föreläsningar och deltagande i 
vissa undervisningsmoment. Liknande erbjudande ges av ämnet tyska, spanska, filmvetenskap 
och litteraturvetenskap. Vilka kurser som eleverna ska erbjudas vid universitetet var vid ansökan 
inte fastställt, men i ansökan omnämns två kurser i franska, två kurser i spanska, en kurs i tyska 
och en kurs i filmvetenskap. Kursernas omfattning sträcker sig från 6-7,5 högskolepoäng.110 

Sven Eriksonsgymnasiet i Borås har samarbete Centrum för Entreprenörskap och 
Affärsdesign (CEA) på Högskolan i Borås. Detta samarbete var etablerat innan spets-
utbildningens start. Personal på CEA deltar både i undervisningen och i planeringen av 
spetsutbildningen. Exempelvis har den tematiska specialiseringskursen Business Development 
Case utvecklats tillsammans med högskolepersonal. Kursen, som bedrivs på gymnasiet, innebär 
att eleverna tar fram beslutsunderlag för en ny affärsmöjlighet åt sitt kontaktföretag. Andra 

 
108 Katedralskolan 2009-09-14a. 
109 Katedralskolan 2009-09-14b. 
110 Katedralskolan 2009-09-08. 



68 
 

                                                           

högskolelärare har deltagit i planeringen av en annan tematisk specialiseringskurs samt en annan 
kurs för spetseleverna. En tidigare prefekt för Institutionen för Data och affärsvetenskap (IDA) 
var också med i referensgruppen som planerade Entreprenörsprogrammet. Under höstterminen i 
årskurs 3 kan spetseleverna delta i kursen Företagande för tillväxt på högskolan. Kursen är ett 
samarbete mellan högskolan och näringslivsorganisationer. Spetseleverna läser kursen 
tillsammans med högskolestudenter. Kursen examineras genom ett seminarium på högskolan. 
Det finns också möjlighet för eleverna att under fem veckor bedriva utlandsstudier vid Santa 
Rosa Junior College i Kalifornien. Även i samband med projektarbetet som eleverna genomför i 
årskurs 3 deltar högskolepersonal, dels med föreläsningar, dels som medbedömare vid 
slutredovisningen. I samband med projektarbetet har eleverna möjlighet att få handledare från 
högskolan. Högskolepersonal fungerar också som mentorer för spetseleverna. 
Högskolekompetens anlitas också vid rekrytering till spetsutbildningen då föreståndaren för CEA 
ansvarar för intervjuerna. Personalen på högskolan beskriver samarbetet som positivt och 
konstruktivt då elevernas intresse för högskolestudier väcks och då samarbetet innebär kontakter 
med näringslivet.111 

År 2001 etablerades ett samarbete mellan FINEK på Tumba gymnasium och Centrum för 
bank och finans. När FINEK beviljades riksintag år 2006 hade samarbete angående lärarutbyte, 
studiebesök och deltagande i ledningsgrupper. Från och med september 2009 inrättades en halv 
tjänst på gymnasiet för att kunna anlita lärare från KTH. Dessa lärare anordnar bland annat 
seminarier och hjälper spetseleverna med högskoleval. Dessutom undervisar de på Matematik C 
och D, på kursen Teoretisk finansiell ekonomi, på kursen Finansmarknadens aktörer samt gör en 
mindre undervisningsinsats på kurserna Finansiering och kalkylering samt Praktisk finansiell 
ekonomi. Både eleverna och gymnasiepersonalen erbjuds också handledning och föreläsningar 
från CEFIN:s personal. Under årskurs tre kommer spetseleverna att erbjudas två högskolekurser: 
Finansiell rapportering och analys och Samhällsekonomi. Kurserna omfattar 7.5 hp vardera.112 

Viktor Rydbergs gymnasium med spetsutbildning i engelska har haft samarbete med Engelska 
institutionen vid Stockholms universitet sedan år 2008. Samarbetet har bestått av elevbesök på 
institutionen, deltagande i föreläsningar samt lärarsamarbete. Det finns också ett samarbete kring 
utformningen av spetsutbildningen då en arbetsgrupp med representanter från både universitetet 
och gymnasiet har tillsatts. Spetseleverna kommer att erbjudas att delta på öppna föreläsningar 
under sina två första gymnasieår. Under det tredje åter kan eleverna läsa 30 hp bestående av 
seminarier och föreläsningar samt få handledning i samband med sitt projektarbete. 
Universitetslärarna erbjuder sig också att vara medbedömare i samband med projektarbetet. I 
samband med universitetskursen kommer gymnasieeleverna att utgöra en egen seminariegrupp 
men delta integrerat med övriga studenter i föreläsningarna. Det kommer också att anordnas 
lärarträffar mellan universitets- och gymnasielärarna.113  

Älvkullegymnasiet i Karlstad hade vid starten för spetsutbildningen etablerat samarbete med 
föreläsare i biologi, matematik, kemi, kemiteknik, biomedicin, fysik samt energi- och miljöteknik. 
Lärare från dessa ämnen har tidigare gästföreläst på gymnasiet. I samband med etableringen av 
spetsutbildningen tillsattes en styrgrupp vilken består av representanter för universitetet och 
gymnasiet. Styrgruppen arbetar bland annat med att utveckla kurser för spetseleverna. Gruppens 
arbete finansieras genom ett treårigt anslag från en stiftelse. Intervjupersonerna säger att skolan 
har fått runt tre miljoner för att kunna bedriva samarbete med universitetet. Anslaget används 
också till att finansiera projektledaren på gymnasiet samt till marknadsföring för att locka elever. I 
ansökan till Skolverket framgår att universitetspersonal kommer att delta i planering och 
utformning av breddningskurser i matematik, fysik, kemi och biologi. Dessa kurser läses på 
gymnasiet. Under gymnasieutbildningen kommer eleverna fortlöpande ha möjlighet att nyttja 
utrustning på universitetet för laborationer samt att lyssna på föreläsningar på universitetet. 

 
111 Sven Eriksonsgymnasiet 2009-09-07. 
112 Tumba gymnasium 2009-09-11. 
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Eleverna kommer också ha möjlighet att läsa 30 högskolepoäng i slutet av sin utbildning genom 
kursen Inledande forskningsmetodik, modellering och projektarbete. Universitetet erbjuder också 
handledare och medbedömare till elevernas projektarbete i årskurs tre. Det kommer även att 
finnas möjlighet för spetseleverna att sätta sig in i forskningsprojekt samt delta vid 
licentiatseminarier och disputationer. Universitetets rektor beskriver samarbetet som gott och att 
universitetspersonal aktivt kommer att bidra till genomförandet av utbildningen. Det uttrycks 
också förhoppningar om att samarbetet ska leda till rekrytering av framtida studenter.114  

Elevernas fortsatta studier 
Personalen säger att de tror att en stor majoritet av spetseleverna kommer att fortsätta att studera 
på högskola eller universitet då spetsutbildningarna inte är yrkesutbildningar. Det är inte säkert att 
eleverna kommer att fortsätta inom spetsområdet, men informanterna tror att många kommer att 
göra det då tidigare elever på liknande program har gjort det. Personalen på språkutbildningarna 
tror att deras elever med stor sannolikhet kommer att studera, bo eller arbeta utomlands en tid av 
sitt liv. Oavsett vilka studier eleverna kommer att välja betonar intervjupersonerna att 
spetseleverna kommer att vara mycket väl förberedda för studier på högre nivå.  

I anslutning till denna punkt pratar flera informanter om spetselevernas möjlighet att läsa 
kurser som ger meritpoäng. På några skolor är utbildningen upplagd på så sätt att eleverna genom 
de obligatoriska kurserna får maximalt med meritpoäng. På en del andra skolor måste eleverna 
läsa utökat program för att få ihop maximalt 2.5 meritpoäng. Detta kräver att eleverna samtidigt 
som de läser en utbildning med högre tempo också klarar av att läsa extra kurser, något som 
personal och en del föräldrar är tveksamma till. Personalen på ett gymnasium menar att 
spetseleverna inte bara missgynnas av meritpoängssystemet utan även av den snabbare lästakten. 
Genom att eleverna läser vissa kurser mer komprimerat får de sina betyg på dessa tidigare än 
andra elever. Personalen menar att spetseleverna skulle gynnas av om de läste kurserna i samma 
takt som andra gymnasister då det antagligen skulle innebära att spetseleverna fick högre betyg. 

I detta avsnitt beskrivs personalens syn på samarbetet med högskolor och universitet, en 
viktig del av spetsförsöket. Ramarna för försöksverksamheten sätts dock av andra aktörer såsom 
beslutsfattare, kommuner i form av anslag och Skolverket i form av beslut. Hur ser då personalen 
på relationen till dessa aktörer? 
 
6.6 Samverkan med kommunen och Skolverket samt politikers roll  

I detta avsnitt redogörs för spetspersonalens syn på relationen till den egna kommunen, 
Skolverket och politiker. Samarbetet med dessa aktörer är centralt för att kunna genomföra en 
bra spetsutbildning.  

Kommunalt stöd till spetsutbildningen 
Gemensamt för representanterna för spetsutbildningarna är att de upplever det som att den egna 
kommunen är positiv till deltagande i försöksverksamheten. I Danderyd säger personalen att 
kommunrepresentanter är stolt över att ha två spetsutbildningar och att representanter för Viktor 
Rydbergs gymnasium ofta bjuds in att delta på aktiviteter.  

Däremot varierar det ekonomiska stödet till skolorna. I de flesta kommunerna har skolorna 
inte fått extra pengar för att bedriva spetsutbildningen. En lärare säger att han hade förväntat sig 
att kommunen skulle satsa ett stort ekonomiskt bidrag till marknadsföring och är förvånad över 
att skolan inte har fått en krona för informationsspridning. I samband med 
marknadsföringsinsatser hörs röster i några intervjuer som säger att skolpersonal satsat mycket 
fritid på informationsaktiviteter. En möjlig förklaring till uteblivet stöd kan vara att 
kommunföreträdarna inte förstår vilken positiv reklam det är för en kommun att få en 
spetsutbildning.  
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I de fall kommunerna har gett stöd till spetsutbildningarna varierar detta. Tumba kommun 
sponsrar studieresan som spetseleverna gör till London. Personalen på Classe Française säger att 
de inte har fått extra pengar, men att politikernas beslut att skolan fick starta en klass med 10 
elever innebär en ekonomisk utgift för kommunen. Det samma gäller den biotekniska 
spetsutbildningen i Uppsala. I Lysekil har kommunen gett extra anslag till ett nytt laboratorium.  

Som framgår ovan är personalen nöjd med att kommunen stödjer deltagandet i 
försöksverksamheten även om de hade önskat få extra ekonomiska resurser. Hur ser 
intervjupersonerna på relationen till Skolverket? 

Relationen till Skolverket  
Flera intervjupersoner säger att det inte är de personligen som har kontakt med Skolverket utan 
att det är personer i skolledningen som har det, men att de har uppfattningen att dessa kontakter 
upplevs som positiva. I de fall informanterna själva har haft kontakt med verket uppfattas 
kontakten som positiv. På någon skola säger personalen att de uppfattar det som att Skolverkets 
personal var mycket hjälpsam i samband med ansökningsförfarandet. I den mån 
intervjupersonerna har några kritiska kommentarer så handlar de om att de önskar att Skolverket 
skulle driva frågan om extra meritpoäng till spetseleverna samt att verkets personal borde hjälpa 
till med informationsspridningen om utbildningarna.  

Regeringens intresse för spetsutbildningarna  
Som framgår ovan önskar personalen ibland mer ekonomiskt stöd från hemkommunen. Vidare 
är de mycket nöjda med relationen till Skolverket. Men hur upplever de relationen till nationella 
politiker och deras intresse? Som visas nedan riktas kritik mot främst nationella beslutsfattare på 
ett antal punkter. 

En sak som kritiseras är att nationella politiker visar lite intresse för spetsutbildningar, vilket 
intervjupersonerna finner underligt med tanke på att de inledningsvis upplevde att det fanns ett 
stort nationellt stöd. Ett citat får sammanfatta personalens uppfattning: 

Jag tycker inte att de [politikerna] har visat något intresse som har sipprat ner till oss [skolor] 
överhuvudtaget. Möjligen då att starta spetsutbildningar på grundskolan kan visa att det finns någon 
sorts intresse, men för oss och vår verksamhet har vi inte märkt något överhuvudtaget. (Personal 
Skola C) 

I ett par intervjuer riktas också kritik mot hur politiker pratar om spetsutbildningarna. Här menar 
några bland personalen att epitet som ’elitutbildning’ och ’elitskolor’ kan skrämma bort elever och 
stämmer dåligt överens med verksamheten. Ett sätt att öka intresset kan vara en ökad dialog 
mellan beslutsfattare och spetsskolornas personal. En sådan dialog menar några intervjupersoner 
saknas i dagsläget.  

I några intervjuer framförs frågan vad politikernas syfte med spetsutbildningarna är då det 
uppfattas som att tanken inte alltid var så välutvecklad: 

Ansvarig minister har suttit med den här tanken i flera år innan han fick den här taburetten att sitta 
på. Sedan var det kanske så mycket tänkt under den vackra idén. Idén är vacker. Jag gillar den! Men 
det hade behövts tänkas mycket mer innan man sjösatte den. (Personal Skola D) 

I intervjuerna efterlyses också mer ekonomiskt stöd till spetsutbildningarna. Detta stöd bör dels 
bestå av stöd till skolorna för bland annat informationsinsatser, dels bestå av stöd till elever som 
behöver flytta till utbildningen.  

En återkommande fråga i intervjuerna som handlar om politikers ansvar är bestämmelser om 
meritpoäng. Som framgår tydligt i redovisningen av intervjuerna efterfrågar en stor majoritet av 
personalen extra poäng till spetselever. Representanter för humaniora och samhällsvetenskap 
menar dock att även deras elever förtjänar extra poäng. 

Ovan beskrivs synen på samverkan med centrala aktörer, vilken varierar beroende på vilken 
aktör intervjupersonerna diskuterar. I nedanstående avsnitt görs en analys av och dras slutsatser 
baserat på intervjusvaren. 
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6.7 Analys och slutsatser kring intervjusvaren  

En majoritet av spetseleverna kan beskrivas som studiemotiverade, svenskfödda och med 
högutbildade föräldrar, men andelen utlandsfödda elever eller elever med två utlandsfödda 
föräldrar har fördubblats under spetsutbildningarnas andra år. En möjlig förklaring till den ökade 
andelen elever med utländskt ursprung kan vara att ett par utbildningar på två skolor som inte 
hade startat sin utbildning vid förra årets utvärdering har en högre andel elever med utländsk 
bakgrund. Då spetseleverna är relativt få kan ett par utbildningar påverka helhetsbilden.  

Gymnasieskolorna kan beskrivas på olika sätt beroende på om de är ett stort kommunalt 
gymnasium, eller ett mindre kommunalt eller friskolegymnasium. De förra har större spridning 
bland sina utbildningar och inkluderar både teoretiska och praktiska utbildningar, medan de 
senare tenderar att i huvudsak ha teoretiska utbildningar. Skolorna har en eller flera disputerade 
lärare eller lärare som är doktorand eller har en licentiatexamen. På alla skolor finns en ansvarig 
personal och kontaktperson och ett lärarlag som arbetar med spetsutbildningen. Personalen 
menar att deras utbildning redan tidigare höll en god kvalitet och att det därför är naturligt att 
delta i försöket med gymnasiala spetsutbildningar. Informationsmetoderna är överlag liknande 
även om några skolor har satsat något mer på att nå elever utanför den egna regionen. En 
majoritet av personalen menar att skolorna saknar resurser för att bedriva information på 
riksplanet. Alla skolor har haft aktiviteter som öppet hus, deltagit på mässor samt deltar med 
information på olika hemsidor.  

På flertalet skolor tillämpas fler urvalskriterier än högstadiebetyg. Även i de fall då söktrycket 
till utbildningarna har valt lägre än antalet platser har de sökande fått genomföra planerade tester 
och intervjuer. I dessa fall har dock resultatet inte varit utslagsgivande för antagningen. Det låga 
söktrycket har också inneburit att ungefär hälften av spetsutbildningarna har tomma platser. 
Generellt sett presterar spetseleverna bra, främst inom spetsområdet. Detta gäller överlag även de 
studenter som har antagits med relativt låga antagningspoäng. I ett fåtal fall har ett par studenter 
svårt att hänga med i tempot. Personalen menar att intervju är en bra metod för att bilda sig en 
bild av de ungdomar som söker spetsutbildningen samt ger en chans för de sökande att ställa 
frågor. Prov som urvalsmetod anser en majoritet är bra, men det finns också röster som säger att 
provresultat inte behöver förutsäga framtida gymnasieresultat. 

Spetsutbildningen anses ge eleverna en chans att fördjupa sig inom sitt intresseområde, 
förbereda sig inför högre studier samt utvecklas tillsammans med andra intresserade elever. Även 
personalen ser spetsutbildningen som en chans att utveckla sig, dels genom högre nivå på 
undervisningen, dels genom samarbete med lärosätena. Spetsprogrammen påverkar också övriga 
skolan. Intervjupersonerna menar att effekten överlag är positiv och att spetseleverna är väl 
integrerade på skolan. En förklaring till detta kan vara att spetseleverna läser några ämnen 
tillsammans med andra klasser. 

Även om söktrycket delvis har varit lågt verkar de flesta eleverna enligt personalen vara nöjda 
med utbildningen. Att ett par eller några elever har lämnat utbildningen är inget unikt för 
spetsprogrammen utan förekommer än på traditionella program. Här blir det intressant att 
jämföra personalens upplevelse med elevernas syn på utbildningen vilket som görs i kapitel 7. 
Orsakerna till avhoppen varierar. I vissa fall känner eleverna att spetsutbildningen inte är ’rätt’ 
utbildningen för dem. Andra förklaringar som hörs är att eleven vill flytta tillbaka till hemorten, 
tycker att tempot är för högt eller vill gå i en större klass.  

Personalen menar att det är svårt att uttala sig om det finns skillnader i elevkategoriers 
prestationer. De menar att det handlar om så få elever att det är svårt att generalisera. Det finns 
dock möjligen en svag tendens till att några elever som flyttat hemifrån presterar något sämre. 
Här är det intressant att se om detta gäller hela gymnasietiden eller främst under det första året, 
då det kanske är svårare att precis ha flyttat hemifrån. Intervjupersonerna pratar inte så mycket 
om vårdnadshavarnas engagemang i sina barn. 
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Hur definieras då ’spetsutbildning’ och vem är en ’spetselev’? Här finns stor samstämmighet 
att ’spets’ handlar om intresserade elever som får en chans att fördjupa sig inom ett område, får 
prova på högre studier och läser i snabbare tempo. Vidare betonas lärarnas roll då ’spetslärare’ ses 
som engagerade, kunniga och ibland med högre utbildning än genomsnittsläraren. Däremot 
definieras inte ’spets’ som ’elit’, vilket flera informanter menar att rikspolitiker gör. Det riktas 
också viss kritik mot att det på spetsföreningens hemsida kan uppfattas som att det handlar om 
just en ’elitutbildning’. Lärarna menar att undervisningen på spetsutbildningarna är ganska likt 
undervisningen på det program spetsutbildningen är utvecklat från. I något fall har mer 
projektarbeten införts på spetsutbildningen och kontakterna samt utbytet med lärosätena ökat på 
grund av spetsprogrammen. Att undervisa på en spetsutbildning beskrivs som givande och 
motiverande. När det gäller eventuella förändringar av utbildningen planerar en del skolor att låta 
eleverna läsa färre kurser under det första året. På en skola funderar personalen på att inför 
språktest då det visat sig att språkförståelsen är en viktig faktor för att kunna ta till sig 
utbildningen. ’Spets’ kan även mätas genom lärarnas formella utbildning, men även via 
engagemang. Personalen menar att spetslärarna inte bara är kunniga utan även mycket 
engagerade.  

För att få delta i försöksverksamheten ska spetseleverna erbjudas undervisning på högskola 
och/eller universitet. På alla spetsgymnasier fanns redan etablerade kontakter med olika 
institutioner eller centrum på lärosäten. Kontakterna har ofta knutits genom att gymnasielärare 
känner någon universitetslärare eller forskare. Då samarbete redan fanns har spetsutbildningarna 
snarast bidragit till att öka detta. Kontakterna beskrivs som goda och personalen har stora 
förhoppningar om elevernas möjlighet till högskole- och universitetsstudier under gymnasietiden. 
En del spetselever kommer att erbjudas skräddarsydda kurser medan andra elever ska läsa 
tillsammans med vanliga universitetsstudenter. Då ingen spetsklass har påbörjat universitets- eller 
högskolekurser under första året går det inte att besvara frågan om de kan tillgodogöra sig 
undervisningen eller inte. Några av samarbetspartnerna erbjuder även andra aktiviteter i form av 
studiebesök, föreläsningar eller liknande. De flesta av informanterna tror att deras elever kommer 
att studera vidare efter gymnasiet men att det kanske inte kommer att bli inom spetsämnet. 
Oavsett ämnesområde menar personalen att spetseleverna kommer att vara väl förberedda. Det 
behöver inte bara vara så att spetsgymnasierna kan vara en rekryteringsbas för lärosätena utan de 
planerade spetsutbildningarna på högstadiet kan också utgöra rekryteringsgrund för 
spetsgymnasierna. Denna åsikt förekommer hos några informanter, men det finns också röster 
som ställer sig tveksamma till spetsutbildningar i grundskolans högre årskurser, inte minst när det 
gäller riksrekryteringen.  

För att spetsutbildningarna ska fungera krävs stöd från externa aktörer. Skolpersonalen menar 
att den egna kommunen är positivt inställd till spetsutbildningen men att de saknar ekonomiskt 
stöd. Relationen till Skolverket beskrivs i positiva ordalag, även om åsikten att verkets personal 
kunde hjälpa till med nationell informationsspridning. När det gäller synen på nationella 
beslutsfattare förekommer dock viss kritik. Här handlar kritiken främst om en upplevd avsaknad 
av politiskt intresse, men kritik förekommer också mot att spetseleverna inte får extra 
meritpoäng, att skolorna inte får extra ekonomiskt stöd samt att bidrag inte ges till elever som 
flyttar för att gå en spetsutbildning.  

Som framgår ovan är skolpersonalen mycket positiv till spetsutbildningarna, men hur 
upplever eleverna utbildningarna? Överensstämmer deras bild med personalens? 
 
6.8 Uppföljning av de spetsprogram som startade 2009 

De första spetsprogrammen som startades höstterminen 2009 utvärderades år 2010 i En 
utvärdering av försöksverksamheten med gymnasiala spetsutbildningar 2009/2010. Därför görs bara en 
uppföljning av de programmen i samband med årets utvärdering. Vid det första tillfället 
genomfördes gruppintervjuer med skolpersonal samt individuella intervjuer med två-tre elever i 
årskurs ett på varje program. I årets utvärdering görs individuella intervjuer med två elever som 
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nu går årskurs ett på de programmen. Resultatet från de intervjuerna presenteras i kapitel sju, där 
bland annat elevintervjuer presenteras. De program som vid årets utvärdering påbörjade sitt 
andra år med spetsutbildning är matematik vid Danderyds gymnasium, naturvetenskapligt 
program med matematikspets vid Ehrensvärdska gymnasiet i Karlskrona, Scienceprogrammet vid 
Europaskolan i Strängnäs, samhällsvetenskap med global inriktning vid Globala gymnasiet i 
Stockholm, biomedicin vid Härnösands gymnasieskola, historieprogrammet vid Katedralskolan i 
Lund, naturvetenskapligt program med matematikspets vid Luleå gymnasieskola, fysik vid 
Polhemsskolan i Lund samt humaniora vid Vasaskolan i Gävle. Utöver nedanstående beskrivning 
av utbildningarnas andra år, finns en kort beskrivning av respektive skola och program i kapitel 
fem i årets utvärdering samt i utvärderingen från år 2010.  

Uppföljningen gjorde genom att mejl skickades till kontaktpersonerna för dessa nio 
spetsprogram. Frågorna som ställdes, för att fånga upp förändringar under andra läsåret, handlar 
om hur personalen informerar om utbildningen, urval och antagning, antal elever, om någon elev 
avbrutit utbildningen och i så fall varför, utbildningens form och innehåll samt om samarbetet 
med universitet eller högskola. Syftet med uppföljningen är att undersöka om utbildningarna 
utvecklats och förändrats under andra läsåret eller om strategierna fungerat bra även detta år.  

Information om spetsutbildningarnas andra år 
Ansvaret för att sprida information om att spetsutbildningarna finns ligger på de enskilda 
skolornas personal och deras huvudmän. Vid den första antagningen hösten 2009 användes flera 
olika sätt för att få ut information om de nya utbildningarna. Gemensamt för alla skolor var att 
det anordnades öppet hus dit potentiella elever kunde komma på besök. Alla skolor utom en 
använde den gemensamma spetsföreningens hemsida för att sprida information. Dessutom 
informerades om utbildningen på respektive skolas hemsida. En majoritet av skolorna hade 
personal som deltog på olika gymnasiemässor och utöver dessa aktiviteter presenteras nedan de 
olika informationsstrategier skolorna uppgav vid förra utvärderingen.   

Det finns ett antal olika exempel på vilka strategier skolorna använder för att locka elever till 
sina utbildningar. På Danderyds gymnasium anordnades en mattetävling för alla Sveriges elever i 
grundskolans högre årskurser med förhoppningen att den vägen kunna locka elever till skolan. 
Dessutom bjöds matematiklärare från grundskolorna in till information om matteklassen för att 
de i sin tur ska rekommendera talangfulla elever att söka spetsprogrammet i matematik. Även 
elever på skolan hjälpte till att locka nya elever genom att åka runt till närliggande grundskolor 
och undervisade niondeklassare i matematik. På Ehrensvärdska gymnasiet anordnades bland annat 
öppna auditions dit ungdomar som var intresserade av utbildningen kunde komma. Eleverna 
behövde inte söka till utbildningen utan alla intresserade var välkomna. Dessutom reste 
koordinatorn för utbildningen runt i länet och informerade på olika grundskolor. Personalen på 
Europaskolan satsades resurser på att åka runt till skolor i olika kommuner för att marknadsföra 
sitt program. Härnösands gymnasiums personal fick, som de själva uttryckte det, gratisreklam genom 
att tidningar och lokal-tv uppmärksammade att kommunen fått en spetsutbildning. Det trycktes 
också en broschyr tillsammans som skickades till alla ungdomar, som sökt naturvetenskapligt 
program, i hela Norrland. Kontaktpersonen på Katedralskolan i Lund menade att skolan egentligen 
inte hann få ut information första året mer än på den egna hemsidan men de ändå fyllde sina 
platser på historieprogrammet. På Luleå gymnasieskola anordnades olika typer av mattetävlingar för 
elever från hela Norrbotten dessutom skickades direktinformation till matematiklärarna på 
högstadieskolorna i regionen. På Polhemsskolan trycktes en broschyr till gymnasiemässan och det 
skickades riktad information till fysiklärarna i regionen. På Vasaskolan satsades resurser på att 
skicka ut brev till elever, i grannlänen, med höga betyg. För att få tag på elevernas resultat och 
adresser togs kontakt med länens eller kommunernas antagningskanslier. Eftersom de flesta av 
skolorna inte fick några extra resurser för marknadsföring av spetsprogrammen, under första året, 
var de beroende av pengar från an dra delar av verksamheten och av personalens ideella arbete. 



Tabell 12. Informationsstrategier som de olika spetsprogrammen använt inför de båda första antagningarna  

Skola, ort  Program Information utöver spetsföreningens hemsida 
och skolans egen hemsida 
 

Förändring inför 
antagningen ht 
2010 

Informations- 
ansvarig 

Extra resurser 
för information 

Danderyds 
gymnasium 

Matematik Gymnasieguiden, mässor, öppet hus, 
matematiktävling, bjuder in matematiklärare, 
elever undervisar i matematik på grundskolan 

Nej Programansvarig Nej 

Ehrensvärdska 
gymnasiet, Karlskrona

Naturvetenskap, 
matematik 

Koordinator besöker grundskolor, BTH 
informerar i samband med olika aktiviteter, 
matematiktävlingar, öppna auditions 

Nej Rektor och program-
ansvarig lärare 

20 procent av en 
lärartjänst samt 
cirka 50 000/år 

Europaskolan,  
Strängnäs 

Scienceprogrammet Särskilt informationsmaterial till niondeklassare i 
Mälardalen, samt ytterligare 10 000 exemplar, 
grundskolebesök öppet hus, gymnasiemässa  

Nej Informationsansvarig på 
deltid 

300 timmar 
informations 
uppbyggnad 

Globala gymnasiet,  
Stockholm 

Samhällsvetenskap – 
global inriktning 
 

Gymnasiemässan, öppet hus Nej Skolledning Nej 

Härnösands 
gymnasium 
 

Biomedicin Uppmärksamhet och annonsering i media, 
broschyrer till de som na-program från Dalarna 
och norrut, (3 000 utskick) 

Nej Lärare, SYV och elever Ja 

Katedralskolan 
Lund 
 

Historia Skolans programkatalog, mässor, öppet hus, 
facebookannonsering 

Facebook- 
annonsering 

Rektor, SYV, lärare på 
programmet 

Nej 

Luleå Gymnasieskola Naturvetenskap, 
matematik 
 

Mejl till matematiklärare övre i Norrland, 
matematiktävlingar, ’Pythagoras gäng’, öppet hus  
 

Betonar utskick till 
grundskolans 
matematiklärare 

Rektor, studievägledare, 
projektledare 

Ja, både tid och 
pengar 

Polhemsskolan, 
Lund 

Fysik Gymnasiemässa, öppet hus, informations-
broschyr, direktkontakt med fysiklärare i 
närområdet 
 

Nej Lärare och rektor Nej 

Vasaskolan, 
Gävle 
 

Humaniora SYV, informationsblad, mässor, lokalpress, 
direktutskick till elever i årskurs nio 

Nej Lärare, skolledare och 
SYV 

Nej, tas ur 
befintlig budget 



 

I tabellen framgår dels vilka informationsstrategier som användes vid första årets antagning, dels 
vilka nyheter som tillkommit inför höstterminen 2010. Frågorna som ställdes under kategorin 
’information’ handlar om hur de olika skolorna informerar om spetsutbildningen inför andra 
antagningen till spetsprogrammet, om de har förändrat sina informationsstrategier, vem som 
ansvarar för informationen och om det har avsatts särskilda resurser för informationsarbetet. En 
gemensam förändring är att åtta av skolorna, de som är medlemmar i spetsföreningen, har satsat 
resurser på information via den gemensamma hemsidan.115 Enligt många kontaktpersoner är detta 
den kanske främsta kanalen för riksrekrytering. Personalen på skolorna genomför också specifika 
informationsinsatser som varierar mellan skolorna. Alla skolor använder den egna hemsidan, de 
flesta deltar i gymnasiemässor och informerar via gymnasieguiden116 som är en komplett 
utbildningsguide som skickas ut i cirka 120 000 exemplar årligen till landets alla niondeklassare. 
Dessutom gör de flesta skolor egna informationsbroschyrer som framförallt används i den egna 
regionen. Här följer en kort redogörelse för de insatser som är unika för varje skola samt vem 
som ansvarar för informationsarbetet och om det avsatts särskilda resurser för information. 

Kontaktpersonen på Danderyds gymnasium uppger att de informerar på gymnasiemässan i 
Älvsjö och på Dante-mässan, som är en gemensam gymnasiemässa för Danderyd och Täby, som 
bygger på ett samarbete mellan de båda kommunerna med målsättningen att samarbeta istället för 
att konkurrera om eleverna.117 Inga särskilda resurser i form av tid eller pengar har avsatts men en 
lärare på spetsprogrammet är ansvarig för informationen. På Ehrensvärdska gymnasiet sprids 
information regionalt genom besök på högstadieskolor. Samarbetspartnern Blekinge Tekniska 
Högskola hjälper till att sprida information genom olika aktiviteter som regionala mattetävlingar. 
På skolan är det rektor och programansvarig lärare som sköter informationsarbetet. Det har 
avsatts 50 000 kronor per år och 20 procent av en för att arbeta med information. På 
Europaskolan uppger personalen att ett särskilt informationsmaterial och broschyrer om 
utbildningen har producerats. Det görs över 10 000 direktutskick till målsmän för eleverna i 
årskurs nio i Mälardalen samt vissa regioner där skolan har bra nätverk sedan tidigare. 
Representanter för skolan besöker grundskolor för att informera eleverna direkt. Personalen 
anordnar öppet hus på hösten för potentiella elever. På skolan finns en professionell 
marknadsansvarig på deltid. Det öronmärkta arbetet med informationsuppbyggnad för 
Scienceprogrammet uppges vara cirka 300 timmar och inkluderar det särskilda informations-
material som är framtaget. På Globala gymnasiet informeras främst i samband med gymnasiemässor 
och öppet hus. Skolledningen har ansvar för informationen och inga särskilda resurser har 
avsatts. På Härnösands gymnasium anses den viktigaste kanalen vara personliga utskick till alla 
nionde klassare i Norrland som söker naturvetenskapligt program på gymnasiet. Dessutom når de 
ut genom tidningsannonsering i Mellannorrland. Lärare, studie- och yrkesvägledare och elever 
ansvarar för informationsarbetet. Personal på Katedralskolan i Lund uppger att annonsering på 
Facebook är nytt för året. Lärare på programmet, rektor samt studie- och yrkesvägledare är 
ansvariga för informationsarbetet och kostnaderna för informationen har inte förändrats under 
året utan ryms inom skolans marknadsföringsbudget. Kontaktpersonen på Luleå gymnasieskola 
uppger att de har prioriterat direktkontakterna via mejl med grundskolornas matematiklärare i 
övre Norrland, eftersom det visat sig vid uppföljning vara den bästa informationskanalen. Det 
ordnas matematiktävlingar där information om spetsutbildning ingår och oftast deltar spetselever. 
Ett annat sätt att uppmuntra matematikintresset är ’Pythagoras gäng’ som är en grupp 
grundskoleelever som träffas på skolan varannan vecka för att arbeta med matematik. För 
informationsarbetet ansvarar projektledaren, tillika lektor i matematik på spetsprogrammet, 
tillsammans med rektor och studievägledare. Personal på Polhemsskolan uppger att de inte har 
förändrat informationsstrategier från föregående år. Skolan bjuder in intresserade att göra testet 
till fysikprogrammet, har egna sidor om fysikprogrammet i skolans informationsbroschyr samt 
                                                            
115 http://www.spetsutbildningar.se 2011-07-04. 
116 http://www.gymnasieguiden.se/ 2011-08-15 
117  http://www.expeditiondante.se/ 2011-08-16.  
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har egen broschyr om spetsprogrammet i fysik. Utbildningen har fått reklam genom att den har 
förekommit i artiklar i diverse tidskrifter. Rektor och lärare ansvarar för informationen men det 
har inte avsatts särskilda resurser i form av tid eller pengar. På Vasaskolan i Gävle annonseras i 
lokalpressen och det görs direktutskick till elever i regionen som har höga betyg höstterminen i 
årskurs nio. Lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledaren ansvarar för informationen och 
kostnaderna tas ur befintlig budget.    

Ovan beskrivs hur skolpersonalen arbetar med information om respektive utbildning. Det är 
bara ett par kontaktpersoner som uppger att de förändrat informationsstrategi sedan förra året. 
Nedan beskrivs de urvals- och antagningsmetoder som används på skolorna.  

Urval och antagning   
Angående urval och antagning ställdes frågor om skolans urvalsmetoder, om dessa förändrats 
inför antagningen höstterminen 2010 och i så fall hur. Eftersom samtliga nio kontaktpersoner på 
skolorna svarat ’nej’ på frågan om deras urvalsmetoder har förändrats följer här en kort 
redogörelse för hur de uppgav att urvalsprocessen gick till vid första antagningen hösten 2009. 
En utförligare beskrivning finns i 2010 års utvärdering.  

På Danderyds gymnasium gör alla elever som söker spetsprogrammet två prov, ett basprov och 
ett problemlösningsprov. Dessutom genomför den ansvariga läraren för spetsutbildningen samt 
studie- 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. Slutligen skriver eleverna ett ansökningsbrev där de får berätta om sig 
själva och varför de har sökt utbildningen. Vid Ehrensvärdska gymnasiet inbjuds de sökande 
ungdomarna till audition och får samtidigt göra ett matematiktest, träffa elever som går 
programmet och såväl elever som målsmän får möjlighet att ställa frågor. Dessutom görs 
intervjuer i grupp där de sökande får berätta om sin målsättning med utbildningen. Den 
ursprungliga planen var att göra två urvalsgrupper. Den ena gruppen skulle bygga på slutbetyg 
från grundskolan och den andra gruppen skulle göra ett antagningstest som kompletteras med 
intervju. För den första gruppen skulle slutbetyget från grundskolan väga tyngst och för andra 
skulle testet och intervjun väga tyngst. På grund av att söktrycket inte varit tillräckligt högt har 
inte urval behövt göras.  

Vid Europaskolan tillämpas endast betyg som urvalskriterium. På skolans hemsidaframgår även 
att den sökande bör ha mycket väl godkänt (MVG) i matematik, fysik och kemi för att söka 
utbildningen.118 Betygen i dessa ämnen viktas också vid antagningen. Globala gymnasiet har utöver 
betyg även använt sig av gruppintervju samt personligt brev som urvalsmetoder. Intervjun är 
utformad som ett samtal där två till tre elever får diskutera olika dagsaktuella samhällsfrågor med 
varandra. Intervjun bedöms av skolledningen och någon lärare. 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. På Härnösands gymnasium får de sökande eleverna 
göra ett mattetest eftersom matematik är grunden för de övriga spetsämnena. Utöver mattetest 
kallas de också till intervju där lärarna i spetsämnena vill förvissa sig om att de sökande förutom 
mattekunskaper har intresse, motivation och mognad. 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. Historieprogrammet är ett av de 
program som fyllt sina 30 platser vid de båda första antagningarna.  

Till spetsprogrammet i matematik vid Luleå gymnasieskola 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. 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 
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från tidigare matematikkurser. Fysikprogrammet på Polhemsskolan använder ett kombinerat fysik- 
och matematiktest som komplement till grundskolebetyget. Dessutom intervjuas eleverna enskilt. 
Intervjuerna är inte tänkta att vara utslagsgivande utan mattebetyget 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.  

På Vasaskolan anordnades samtal med de sökande eleverna, som ett komplement till 
grundskolebetygen. Samtalen beskrivs som vägledande där syftet är att informera de sökande om 
vad en spetsutbildning innebär och att tydliggöra elevernas styrkor. För att samtalen ska fylla sitt 
syfte handlar de om varför eleverna sökt utbildningen och vilka förväntningar de hade.  
Tabell 13. Urvalsmetoder som använts förutom betyg från grundskolan 

Skola  Test i 
spetsämnet 

Individuell 
intervju 

Grupp- 
intervju 

Personligt 
brev 

Rekommendations- 
brev  

Danderyds 
gymnasium 

X X  X  

Ehrensvärdska 
Karlskrona 

X X    

Europaskolan 
Strängnäs 

     

Globala 
Stockholm 

  X X  

Härnösands 
gymnasium 

X X    

Katedralskolan  
Lund 

 X    

Luleå 
gymnasieskola 

X X   X 

Polhemsskolan 
Lund 

X X    

Vasaskolan 
Gävle 

     

Kommentar: Urvalsmetoderna för antagning har inte förändrats mellan de båda första åren. 
 
Det bör betonas att eftersom de flesta av dessa spetsprogram inte hade tillräckligt med sökanden 
för att fylla platserna fick inte de olika typerna av antagningstest den betydelse för urvalet som var 
avsikten. Att gå ett spetsprogram ställer större krav på eleven än andra gymnasieprogram därför 
är det också intressant att se om det är många elever som slutar eller om de går kvar andra året. 
Därför har vi också frågat hur många av de första spetseleverna, de som påbörjade utbildningen 
hösten 2009 som fortfarande finns kvar och hur många som eventuellt har slutat och i så fall 
varför de har slutat.   
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Tabell 14. Antal elever som går andra året på spetsutbildningen på de nio program som startade 
2009 

Skola Spetsämne/ 
program 

Antal elever
Ht 2009 

Antal 
elever 

Ht 2010 

Antal som 
slutat under 

årskurs 2 

Antal som flyttat 
till orten under 
andra läsåret 

Danderyds 
gymnasium 

Matematik 18 14 2 0 

Ehrensvärdska 
Karlskrona 

Naturvetenskap, 
matematik 

12 11 0 3 

Europaskolan 
Strängnäs 

Scienceprogrammet 13 11 1 0 

Globala 
gymnasiet 
Stockholm 

Samhällsvetenskap 
Global inriktning 

30 30 0 0 

Härnösands 
gymnasium 

Biomedicin 17 16 0 0 

Katedralskolan  
Lund 

Historia 29 29 0 0 

Luleå 
gymnasieskola 

Matematik och 
naturvetenskap 

15 14 0 0 

Polhemsskolan 
Lund 

Fysik 22 22 0 0 

Vasaskolan 
Gävle 

Humaniora 16 14 0 0 

Kommentar: uppgifterna bygger på de mejlsvar som kom in under våren 2011 och kan ha förändrats ytterligare.  
 
Under andra året eller mellan första och andra året slutade totalt tre elever. Skolpersonalen 
uppger olika skäl till avhoppen. Exempel på sådana orsaker är hemlängtan, saknad efter kompisar 
och någon elev har bytt program men går kvar på skolan, någon elev hade svårt att klara 
spetsämnet och en utbytesstudent har återvänt till hemlandet. I intervjuerna framhåller eleverna 
att de små klasserna har väldigt god sammanhållning och bra samarbetsklimat. Detta kan vara en 
förklaring till att bara ett fåtal elever har slutat under läsåret. Tre elever som tidigare under årskurs 
ett pendlat flyttade till utbildningsorten inför eller under årskurs två.  

Ovan fokuseras frågor om spetsutbildning, men det är också intressant att studera hur 
skolpersonalen har organiserat utbildningen och om organisationen har förändrats under det 
andra året. 

Organisation av spetsutbildningen 
I mejlet till kontaktpersonerna ställdes också frågor om det gjorts några förändringar på 
spetsutbildningen med avseende på organisation exempelvis om spetseleverna läser vissa ämnen 
tillsammans med andra klasser på skolan. Det frågades också om ämnesinnehållet förändrats 
exempelvis om erfarenheterna visat att bredd och djup inom spetsämnet inte varit tillräckligt. 
Vidare frågades om kursordningen ligger fast enligt den ursprungliga planeringen. Frågor ställdes 
också om det används någon särskild pedagogik i undervisningen av spetseleverna, om det pågår 
pedagogiskt utvecklingsarbete och i så fall vad och slutligen frågades också om det har anställts 
någon ny personal för att arbeta med spetsutbildningen och om så är fallet för vilka 
arbetsuppgifter. 

I svarsmejlet från kontaktpersonen på Danderyds gymnasium har dessa frågor inte besvarats. På 
Ehrensvärdska gymnasiet har inte organisation eller ämnesinnehåll förändrats. Däremot har en 
förändring i kursordningen gjorts då en fysikkurs flyttats från årskurs ett till årskurs två på grund 
av att vissa elever inte hade tillräckliga förkunskaper. På frågan om det används särskild 
pedagogik i spetsämnet och om det pågår pedagogiskt utvecklingsarbete svarar kontaktpersonen 
att lärarna inom matematikämnet utgår mer från diskussioner och gruppövningar och att 
undervisningen baseras mindre på genomgångar. Skolan har en nyanställd personal, som är 
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programansvarig och även ansvarar för marknadsföring. Dessutom undervisar vederbörande i 
matematik på spetsprogrammet och i matematik på Blekinge Tekniska Högskola.  

För att den relativt lilla klassen ska få en bredare kontakt med andra elever på skolan har 
spetseleverna på Europaskolan redan från början samläst vissa kurser med andra klasser 
Spetseleverna blandas också med äldre elever där det anses lämpligt ur pedagogisk synpunkt. Det 
har inte gjorts några förändringar i ämnesinnehåll eftersom de specialiseringskurser som ingår i 
spetsprogrammet, enligt kontaktpersonen, höll hög nivå från början. Kontaktpersonen uppger att 
kursordningen har fungerat bra med mindre förskjutningar i kemiundervisningen eftersom 
tempot varit högt och han menar att de också skulle behöva lägga mer matematik i årskurs ett. 
Angående frågan om särskild pedagogik uppges att spetseleverna har en mer akademisk profil i 
undervisningen. Pedagogiskt utvecklingsarbete pågår i matematik där både pedagogik och 
material utvecklas, i kemi utvecklas de avancerade laborationerna för att fler elever ska kunna 
göra dem samtidigt inne på skolan och inte behöva åka till en högskola. Det har anställts en 
person som tidigare undervisat på KTH för att arbeta med spetsutbildningen som lärare i 
matematik och fysik.  

Kontaktpersonen på Globala gymnasiet uppger att de inte gjort några förändringar inom 
organisation, ämnesinnehåll eller kursordning. Liksom det första året har spetseleverna delats upp 
i två grupper, vilka båda läser tillsammans med det ordinarie samhällsprogrammet med global 
inriktning. Detta innebär att skolan har två samhällsklasser, en med global spetsinriktning och en 
samhällsklass med global inriktning. I varje klass går både spetselever och ’vanliga’ samhällselever. 
Kursordningen fungerar som planerat och det används ingen särskild pedagogik i undervisningen 
av spetseleverna, däremot har eleverna sedan länge arbetat med ämnesövergripande 
projektarbeten. Kontaktpersonen uppger att det alltid pågår pedagogiskt utvecklingsarbete och att 
de ständigt finslipar på sitt utvecklingsarbete. Det har inte anställts någon ny personal för 
spetsutbildningen. På Härnösands gymnasium har inte ämnesinnehåll ändrats och kursordningen 
fungerar som det var tänkt. I årskurs två läser eleverna farmakologi tillsammans med NV-elever i 
årskurs tre. Lärarna använder mer forskningsinriktad pedagogik i undervisningen av spetselever 
än när de undervisar andra elever. Vidare uppges att det pågår pedagogiskt utvecklingsarbete då 
ny utrustning som medger mer forskningsinriktad pedagogik och mer IT-baserad undervisning 
har införskaffats. Det har inte anställts någon ny personal under året. Kontaktpersonen på 
Katedralskolan i Lund svarar att de inte gjort några förändringar i organisation, ämnesinnehåll eller 
kursordning samt att det används speciell pedagogik i undervisningen av spetseleverna 
exempelvis genom att de arbetar med autentiskt källmaterial på universitetsbiblioteket. Deras 
pedagogiska utvecklingsarbete bygger på samarbetet med högskolan och de nya kurserna eleverna 
ska läsa i årskurs tre. Det har inte anställts någon ny personal under andra läsåret.  

På Luleå gymnasieskola har det inte gjorts några förändringar i organisation, ämnesinnehåll eller 
kursordning. Personalen använder inte någon särskild pedagogik i undervisningen av 
spetseleverna men kontaktpersonen påpekar att undervisningen är annorlunda upplagd med 
mycket samtal om matematiska problem och att det alltid pågår pedagogiskt utvecklingsarbete. 
Inom spetsutbildningen har en extern person anlitats för föreläsning och det pågår ständiga 
diskussioner om matematikundervisningen utifrån de erfarenheter som görs. En lektor har 
anställts för undervisning, projektledarskap och för att sköta kontakten med högskolan och 
grundskola samt för ämnesutveckling i vid mening. På Polhemsskolan har inte gjorts några 
förändringar i organisation, ämnesinnehåll eller kursordning. Kontaktpersonen påpekar att 
kopplingen mellan matematik och fysik görs mycket starkare i fysikklassen än i vanliga 
naturvetenskapsklasser och att spetsklassen koncentrationsläser vissa ämnen för att få tid med 
universitetskurser i trean. Även här svarar kontaktpersonen att det alltid pågår pedagogiskt 
utvecklingsarbete. Ingen nyanställning har skett under året. På Vasaskolan är det organiserat så att 
spetseleverna läser estetisk verksamhet och moderna språk tillsammans med elever från andra 
program. Första året läste eleverna både matte A och B i årskurs ett men det visade sig vara för 
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jobbigt för eleverna så nu har matematik B flyttats till årskurs två. Ingen särskild pedagogik 
används i undervisningen av spetseleverna och det har inte anställts någon ny personal under året. 

Ovan beskrivs undervisningens organisering och av mejlsvaren framgår att inga större 
förändringar har gjorts. Nedan redogörs för samarbete med utbildningsanordnaren, i de flesta fall 
hemkommunen samt den högskola eller det universitet som spetsgymnasierna samarbetar med.  

Samarbete med kommun och universitet och/eller högskola 
En frågekategori handlar om samarbete med kommunen, universitet och högskola. Här frågades 
om gymnasierna fått extra resurser under andra läsåret utöver ordinarie skolpeng för att bedriva 
spetsutbildningen under läsåret och i så fall hur mycket och vad pengarna används till. Vidare 
frågas om pengarna är ämnade till något särskilt, till exempel för marknadsföring, anställning av 
lektorer eller liknande, eller om det varit ett generellt bidrag och vad det i så fall har använts till. 

Endast två av de nio skolorna har svarat att de har fått extra resurser för att bedriva 
spetsutbildningen och det är Globala gymnasiet i Stockholm och Luleå gymnasieskola. Globala 
gymnasiet fick ett generellt bidrag på 100 000:- som används till marknadsföring och kontakter 
med högskolan. Luleå gymnasieskola anger inget belopp men uppger att pengarna använts till en 
lektorslön, marknadsföring och viss kompetensutveckling.  

Vidare frågades om eleverna i årskurs två har påbörjat högskole- eller universitetsstudier, 
vilket universitet eller vilken högskola gymnasiet samarbetar med och om samarbetet med 
lärosätet förändrats utifrån hur de planerat från början. Slutligen frågades om de utvecklat 
samarbete med andra externa aktörer exempelvis företag. 

Alla kontaktpersoner på de nio skolorna svarar ’nej’ på frågan om samarbetet med högskolan 
och/eller universitetet förändrats utifrån hur de planerat från början och bara två skolor har 
svarat att de har utvecklat samarbete med andra externa aktörer under året. Danderyds gymnasium 
samarbetar med Stockholms universitet och eleverna i årskurs två har påbörjat universitetsstudier. 
Ehrensvärdska gymnasiet har samarbete med Blekinge Tekniska Högskola och med det lokala 
näringslivet. Eleverna i årskurs två har påbörjat högskolestudier. Europaskolan har ett mycket 
aktivt samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Södertörns Högskola och med Astra 
Zeneca. På KTH samarbetar de med institutionen för matematik och kemiskolan och på 
Södertörns Högskola med institutionen för livsvetenskaper. Representanter från KTH, 
Södertörns Högskola och Astra Zeneca ingår i referensgruppen för Scienceprogrammet som 
sammanträder fyra gånger per år. Astra Zeneca har ingått i arbetet från början med stöd från 
AstraZeneca högsta ledning i Sverige. Skolan har också ett samarbete med Förbundet Unga 
Forskare. Kontakten har gått via Astra Zeneca och har utmynnat i att Europaskolan stått som 
värd för utbildningen av 80 unga forskarambassadörer. Tillsammans med Förbundet planeras en 
avancerad forskarskola för gymnasiestuderande från hela landet. Eleverna i årskurs två har 
genomfört vissa moment, laborationer på KTH. Kurser på högskolan läses i årskurs tre. Globala 
gymnasiet samarbetar med Stockholm Resilience Centre på Stockholms universitet och med 
Institutionen för Livsvetenskap på Södertörns Högskola. Eleverna har inte påbörjat 
universitetsstudier och skolan har inte utvecklat samarbete med några andra externa aktörer. 
Härnösands gymnasium samarbetar med Mittuniversitetet men eleverna har inte påbörjat 
universitetsstudier i tvåan. Katedralskolan i Lund samarbetar Lunds universitet och håller på att 
utveckla samarbete med museer och historiska tidskrifter. Eleverna har påbörjat universitets-
studier. Vid en av observationerna noterades att det inledningsvis förekommit diskussioner med 
representanter för Lunds universitet angående hur institutionen ska ersättas för de extra 
kostnader som spetselevernas studier innebär. Här finns ett potentiellt problem då gymnasierna 
inte har extra resurser för att ersätta universiteten och högskolorna. Luleå gymnasieskola har 
samarbete med Luleå Tekniska universitet men eleverna har inte påbörjat universitetsstudier i 
årskurs två. Vid Polhemsskolan har eleverna läst en kurs i linjär algebra som gavs tillfälle att tentera 
på Lunds Tekniska Högskola. Kursen undervisas av ordinarie lärare på Polhemsskolan. 
Dessutom har skolan samarbete med fysiska institutionen vid Lunds universitet. Vasaskolan 
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samarbetar med Uppsala universitet och eleverna har läst en 7,5-poängs kurs i engelska med 
fokus på muntlig och skriftlig produktion. 

Samarbetet med universiteten och högskolorna kommer huvudsakligen att pågå i årskurs tre 
för de flesta spetsprogrammen eftersom gymnasiekurserna bör vara klara innan universitets-
kursen kan göras. Detta varierar något mellan olika ämnen och ämnesområden men det 
samarbete som planerats från början ligger fast. 

Ovan beskrivs skolornas samarbete med högre lärosäten. I och med starten av 
försöksverksamhet med spetsutbildningar på grundskolan ställdes även frågor om planer på 
samarbete mellan spetsgymnasiet och de högre årskurserna i grundskolan. Kontaktpersonernas 
svar angående detta presenteras nedan.  

Spetsutbildning i grundskolans högre årskurser 
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En försöksverksamhet med spetsutbildningar i grundskolans högre årskurser kommer att startas 
hösten 2012. Ansökningar om att få delta i försöket ska inkomma till Skolverket senast 15 
september 2011.119 Ett av kraven för att få starta en spetsutbildning på högstadiet är att skolan 
har etablerat samarbete med en gymnasieskola som har utbildning i spetsämnet. Därför har vi 
ställt frågan om det förs någon diskussion mellan spetsgymnasierna och någon grundskola på 
orten om samarbete kring spetsutbildningar på hö

Endast kontaktpersonerna på Europaskolan och Luleå gymnasieskola svarade att de 
samarbetar med grundskolor kring nya spetsutbildningar. Europaskolan har samarbete med en 
grundskola som kommer att ansöka om spetsutbildning och vid Luleå gymnasieskola har inlett 
diskussioner om samarbete. Dessutom pågår en diskussion i Karlskrona, på politisk nivå, där 
ledningen på Ehrensvärdska gymnasiet ställt sig positiva till samarbete men de anser att 
kommunen ska bidra med resurser för att högstadieskolan ska kunna genomföra uppdraget. Den 
politiska ledningen i kommunen har dock inte gett något svar.  

Här bör påpekas att frågorna till de nio gymnasieskolorna skickades ut i april månad så det 
kan ha tillkommit ytterligare samarbeten senare under året.  
 
6.9 Sammanfattning  

Ovan ges en redogörelse för det andra året med spetsutbildningar som bedrivs på nio skolor. 
Baserat på mejlsvar från kontaktpersoner på alla skolorna framgår att det andra utbildningsåret till 
stor del påminner om det första. Endast marginella förändringar har gjorts gällande 
informationsarbete, urval och antagning, organisation samt samarbete med kommun, högskola 
och universitet. Förklaringarna till de små förändringarna beror dels på resursramar, dels på att 
spetsprogrammet ofta byggdes på etablerade utbildningar som enligt personalen redan höll hög 
kvalitet. Exempel på en informationsförändring som har skett är att alla gymnasier som är 
medlemmar i Föreningen Sveriges Spetsutbildningar har satsat ytterligare resurser på gemensam 
marknadsföring via spetsföreningens hemsida. När det gäller urval och antagning har inga 
förändringar gjorts kanske delvis på grund av att det inte varit konkurrens om platserna eftersom 
bara två program fyller sina utbildningsplatser på spetsprogrammet. På några gymnasier har ny 
personal anställts för att jobba med spetsutbildningen. Dessutom har några små förändringar i 
kursordning genomförts på två skolor. När det gäller samarbetet med kommun och lärosäten är 
den största förändringen att elever på ett par gymnasier har läst högskole- eller universitetskurser 
under årskurs 2. Slutligen uppger tre kontaktpersoner att deras gymnasium har planer på att 
utgöra samarbetspartner till ett högstadium i kommunen som planerar att ansöka om att få delta i 
försöksverksamheten med spetsutbildningar på högstadiet. 

I kapitel 6 redogörs för gymnasiepersonalens beskrivning av respektive spetsutbildning. 
Tongångarna hos personalen både på de utbildningar som avslutat sitt första respektive andra år 
är positiva, även om vissa problem såsom bristande resurser till riksinformation lyfts fram. I nästa 

 
119 Förordning (2011:355) om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre 
årskurser. 

 



 

kapitel presenteras spetselevernas upplevelser från sitt första gymnasieår. Spetselevernas 
beskrivningar kompletteras med enkätsvar från elever i jämförelseklasser, med enkätsvar från 
vårdnadshavare samt statistik.  
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7. Redovisning av elevintervjuer, elevenkäter och föräldraenkäter 

I detta kapitel ges en redovisning av intervjuerna med elever som studerat första året på ett 
spetsprogram som pågick läsåret 2010/2011. Detta innebär att elevintervjuer har genomförts på 
alla de 20 spetsprogrammen. Intervjusvaren kompletteras med enkätsvar från spetselever, elever i 
jämförelseklasser och vårdnadshavare.120 I de fall redogörelsen syftar på intervjusvar markeras 
detta genom formuleringen ’säger’ och i de fall beskrivningen syftar på enkätsvar används ’svarar’.  

Först redogörs för frågor angående elevernas bakgrund med avseende till exempel på var och 
vad de läst på högstadiet, om de bor på orten samt pendlar eller har flyttat till gymnasieorten. 
Sedan undersöks hur de kom i kontakt med spetsutbildningen, varför de sökte utbildningen samt 
omgivningens reaktion på att eleverna valt att gå en spetsutbildning. Här kompletteras 
spetselevernas svar med svar på liknande frågor till jämförelseeleverna. Det är till exempel 
intressant att undersöka om jämförelseeleverna sökte en spetsutbildning och i så fall varför de 
valde att börja ett annat program. Nästa frågekategori handlar om elevernas upplevelse av 
antagningen till spetsutbildningen, hur de ser på denna, hur de upplever sin studiesociala situation 
samt utbildningens kvalitet. Elevsvaren kompletteras med svaren från enkäten med 
vårdnadshavarna. Sedan beskrivs elevernas förväntningar på spetsutbildningen och lärarna. Även 
här jämförs spetselevernas svar med vårdnadshavarnas. Slutligen redogörs för spetselevernas 
upplevelse av kontakten med lärosätena, vilken betydelse denna kontakt har samt deras vidare 
studieplaner. Spetselevernas svar angående framtida studier jämförs med vårdnadshavarnas svar.  

 
7.1 Bakgrundsfrågor 

Nedan redogörs för både resultat från elevintervjuer och enkäter. Tjugoen av de intervjuade 
eleverna är pojkar och de resterande 19 är flickor.  

Spetselevernas ålder 
Totalt 332 elever har svarat på frågan om sin ålder. Av elevenkäten framgår att drygt 90 procent 
av spetseleverna var 16 år när de började spetsutbildningen, vilket innebär att de börjat 
grundskolan vid vanlig skolålder. Det finns också några elever som var äldre än 16 år när de 
började utbildning, vilket i några fall kan förklaras med att eleverna har börjat skolan senare än 
brukligt. Det kan också finnas utlandsfödda ungdomar eller svenskfödda ungdomar som läst 
utomlands och därmed kommit i otakt med skolsystemet. Ytterligare en möjlighet kan vara att 
dessa elever först har påbörjat ett annat gymnasieprogram och sedan har bytt till 
spetsutbildningen och därmed har börjat om i första årskursen på gymnasiet. Det kanske mest 
intressanta gällande elevernas ålder är att det finns åtta elever som var 15 år när de började 
gymnasiet. Dessa elever kan till exempel ha börjat grundskolan tidigare än brukligt, ha hoppat 
över en årskurs eller ha påbörjat sin skolgång i ett annat land med tidigare skolstart. Oavsett 
anledning till deras lägre ålder har de uppnått tillräckligt bra resultat för att börja en 
spetsutbildning.   

Utöver spetselevernas ålder är det intressant att undersöka deras skol- och boendesituation. 
Detta gäller inte minst med avseende på om de redan på högstadiet har läst en specialinriktning 
samt om eleverna bor på orten eller har flyttat eller pendlar till studieorten. 

Elevernas skolbakgrund och boendesituation 
Redogörelsen för skolbakgrund och boendesituation baseras i huvudsak på resultat från 
elevenkäten. Dessa svar kompletteras med intervjusvar samt resultat från enkäten med 
vårdnadshavare.  
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En stor majoritet av de intervjuade eleverna har läst på ett kommunalt högstadium. Ett fåtal 
har läst på ett specialinriktat högstadium, men inte alltid inom spetsområdet. Någon elev har läst 
utomlands innan denna började på spetsutbildningen. Några elever har fått fördjupa sig inom 
matematik på högstadiet även om de inte gick en sådan specialinriktning. Motiveringen för 
fördjupningen var att dessa elever hade lätt för matematik och att deras lärare ville uppmuntra 
intresset. Så här säger en elev: 

De [lärarna] tyckte att det var jättekul om det var någon [elev] som kände sig intresserad, så de 
stöttade mig så mycket de bara kunde. (Elev 1) 

Även om lärarna var positiva till det stora intresset var det inte alltid högstadiekompisarna var lika 
positiva, utan ett par av spetseleverna säger att deras klasskompisar tyckte att det var ’nördigt’ och 
’löjligt’ att vara skolintresserad.  

När det gäller spetselevernas uppväxtort visar enkätsvaren att den stora majoriteten har vuxit 
upp på orten där gymnasieskolan är belägen. Som framgår av tabell 1 kapitel 6 har endast 59 
elever flyttat för att gå en spetsutbildning. I intervjuerna framkommer att det oftast är 
vårdnadshavarna som har ordnat boendet. I ett par fall har vårdnadshavarna köpt lägenhet till sitt 
barn för att detta ska kunna gå en spetsutbildning. Det vanligaste är dock att de elever som har 
flyttat till gymnasieorten antingen hyr lägenhet eller bor inneboende. Inte alla skolor har personal 
som hjälper till med att ordna boende. Så här säger ett par elever som flyttat:  

Nej det var ett problem faktiskt, de hjälpte mig lite genom att fråga lärare på skolan om jag kunde 
vara inackorderad där och typ två veckor innan skolan lyckades de hitta en lärare som jag kunde bo 
hos tills vidare men till slut blev jag ändå tvungen att köpa lägenhet. (Elev 33) 

[Det här med att veckopendla då, fick du någon hjälp [av skolpersonalen] med att hitta bostad och så där?] Nej 
inte så mycket, det är väl det som borde förbättras just för att få fler elever från andra orter. [Så du 
fick i stort sett fixa allting själv?] Ja som tur är så känner jag några som bor i närheten så första tiden 
bodde jag hemma hos släktingar innan jag hittade något annat. (Elev 6) 

Att låta sin tonåring flytta hemifrån innebär extra utgifter i form av hyra, mat och hemresor. För 
att kompensera dessa utlägg kan eleverna erhålla inackorderingsstöd. Men räcker detta stöd? 
Cirka en femtedel av de 33 svarande vårdnadshavarna som har barn som flyttat uppger att 
inackorderingsstödet inte tillfullo täcker kostnaderna för vad barnets boende kostar. I ett fåtal 
personalintervjuer berättas om fall där elever sagt ’nej’ till att börja en spetsutbildning på annan 
ort då hemkommunen inte har beviljat inackorderingsbidrag.  

Att flytta hemifrån innebär inte bara att eleverna måste lösa praktiska och ekonomiska frågor, 
utan även att de flyttar ifrån sina gamla kompisar. Drygt hälften av de elever som flyttat svarar att 
det stämmer helt eller stämmer ganska bra att de saknar sina gamla kompisar. Runt 40 procent 
svarar att det stämmer ganska dåligt eller inte alls stämmer att de saknar sina gamla kompisar. 
Resten av ungdomarna som har flyttat svarar att de inte har någon åsikt om detta. Även i 
intervjuerna kommer frågan upp om de elever som flyttat saknar sina kompisar. Eleverna säger 
att de ibland saknar sina gamla vänner, men en majoritet menar att de fått nya kompisar på 
gymnasiet. Däremot är det möjligt att någon av de elever som lämnat spetsutbildningarna kan ha 
saknat sina vänner och familj och att detta kan vara ett skäl till att flytta tillbaka till hemorten.  

Antalet elever som pendlar och flyttar kan dels påverkas av att eleven vill läsa en viss 
utbildning, dels av att det saknas gymnasium på hemorten. I ett par fall uppger eleverna i 
intervjuerna den senare orsaken. Dessa elever kan visserligen vara intresserade av spetsämnet, 
men hade kanske inte sökt utbildningen om det funnits ett gymnasium på hemorten. Ytterligare 
en förklaring till pendling kan vara samarbete mellan kommuner eller regioner. Exempel på 
interkommunalt samarbete finns inom 13 kommuner i Göteborgsregionen, inom Stockholms län, 
inom Skåne län samt mellan Luleå, Piteå, Älvsbyn och Boden. Dessutom förekommer avtal 
mellan Lysekil och Sotenäs då den senare saknar gymnasium. Sådant samarbete underlättar för 
elever som vill gå en spetsutbildning då det ej finns några administrativa hinder för att de ska 
kunna läsa i en annan kommun.  
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För att kunna påbörja en spetsutbildning krävs att potentiella elever får vetskap om att den 
finns. Hur svarar då spetseleverna angående hur de först fick höra talas om spetsutbildningen? 

Hur fick eleverna information om spetsutbildningen? 
I detta stycke inleds med en redogörelse för hur spetseleverna uppger att de först fick vetskap om 
sin spetsutbildning. Dessa svar illustreras med några intervjusvar. Därefter redogörs för hur 
elever i jämförelseklasser först fick veta om att det fanns en liknande spetsutbildning som det 
gymnasieprogram de går. Slutligen görs en jämförelse mellan spetselevernas svar och 
jämförelseelevernas svar. På så sätt undersöks om en möjlig förklaring till att eleverna i 
jämförelseklasserna inte sökte en spetsutbildning på grund av att de ej hade vetskap om denna.  

I enkäten till spetseleverna ställs frågan Hur fick du först höra om spetsutbildningen du går nu? I 
nedanstående tabell redogörs för svaren.  
Tabell 15. Hur fick du först höra om spetsutbildning du går nu? (procent)  

Annat 15 
En vän berättade om den 14 
En förälder berättade om den 12 
Jag fick informationsmaterial på en gymnasiemässa 12 
Mina lärare på högstadiet informerade om den 11 
Jag fick se informationsmaterial på annat sätt 8 
Minns ej 8 
En studie- och yrkesvägledare på min högstadieskola informerade om den 7 
Jag fick informationsmaterial hemskickat på posten 6 
En lärare på spetsgymnasiet kom och informerade i 9:an 3 
Jag läste på Spetsutbildningarnas förenings hemsida 3 
Total 99 
Kommentar: Tabellen baseras på svar från spetselevsenkäten. Bastal 227. 

 
Som framgår av tabellen är den vanligaste informationsvägen ’annat’. Den vanligaste uppgiften 
om vilken annan informationsväg som har gällt, är att eleven har läst om utbildningen i en 
dagstidning, har varit på öppet hus på spetsgymnasiet, har fått information av syskon, andra 
släktingar eller vänner samt har läst om utbildningen på Internet. Bland de elever som funnit 
utbildningen på Internet har de flesta funnit utbildningen på spetsgymnasiets hemsida. Ett fåtal 
elever uppger i enkäten att de har fått information genom spetsföreningens hemsida 
www.spetsutbildningar.se. Av tabellen framgår också att knappt hälften av de svarande eleverna 
först fick information om utbildningen genom olika kontakter. Här spelar personer i elevernas 
närhet en viktig roll för tillgång till information. 

Intervjusvaren påminner om enkätsvaren. Det vanligaste sättet att få information om 
spetsutbildningen utöver de alternativ som finns i enkäten är att eleven gick på öppet hus på 
spetsgymnasiet och på så sätt fick veta om utbildningen. Andra svar som hörs är information via 
TV-inslag, gymnasiets hemsida, kompisars föräldrar eller blev uppringd av personal på gymnasiet. 
Liknande svar återfinns i kategorin ’Annat’ bland de elever som besvarat enkäten. Av intervjuerna 
framgår att spetseleverna ofta aktivt har letat efter en passande utbildning. Ett par citat får 
illustrera:  

Jag var väldigt intresserad av att hitta ett bra gymnasium, så jag letade väldigt mycket. Jag läst mig 
till ganska mycket faktiskt om den här spetsutbildningen. (Elev 37) 

Jag såg ett TV-program när jag gick i femman så jag kollade upp det på internet och sedan kom jag 
hit. (Elev 13) 
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Eleven ovan hänvisar till ett specialinriktat program som fanns flera år innan spetsutbildningarna 
startade. Det finns flera exempel på spetsutbildningar som vilar på redan existerande program. På 
så sätt kan en del elever redan innan spetsutbildningarna startade ha haft planer på att läsa det 
program spetsutbildningen vilar på. 

Det är inte säkert att eleven visste om att det handlade om en spetsutbildning vid 
ansökningstillfället, utan blev i första hand lockad av utbildningens inriktning. Så här säger en 
elev: 

Jag visste inte ens att det var en spetsutbildning, faktiskt, det fick jag reda på senare. (Elev 15) 

Det är även intressant att se hur elever på liknande utbildningar svarar angående hur de fått 
information om spetsutbildningen. 
Tabell 16. Hur fick du först höra om spetsutbildningen? (procent) 

Jag fick information på en gymnasiemässa 19 
Annat 16 
Minns ej 16 
En vän berättade om spetsutbildningen 14 
En studie- och yrkesvägledare på min högstadieskola informerade om 
spetsutbildningen 13 
Jag fick se informationsmaterial på annat sätt  9 
Mina lärare på högstadiet informerade om den 7 
En förälder/vårdnadshavare berättade om den 3 
Jag fick informationsmaterial hemskickat med posten 3 
Total 100 
Kommentar: Tabellen vilar på svar från enkäten till jämförelseeleverna. Bastal 128. 
 
Informationsvägarna för elever i jämförelseklasserna påminner om spetselevernas. Den vanligaste 
vägen är genom en gymnasiemässa. Även här är personer i elevernas närhet, såsom lärare, familj, 
studie- och yrkesvägledare och vänner, viktiga informationsvägar. Det vanligaste svaret i 
kategorin ’annat’ är att jämförelseeleverna har läst om spetsutbildningen på spetsgymnasiets 
hemsida.  

För att kunna starta en spetsutbildning räcker det inte med information om dess existens. Det 
krävs också ett aktivt val av eleverna, vilket gör det intressant att studera hur de motiverar sitt val 
att läsa en sådan utbildning. 

Elevernas argument för att börja på spetsutbildningen  
Det kan finnas många skäl till att börja på en spetsutbildning. Eleverna kanske vill ha en större 
utmaning än vad ett traditionellt gymnasieprogram innebär eller så vill de fokusera på ett 
favoritområde. Nedanstående tabell ger en bild av spetselevernas motiv.  
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Tabell 17. Vilken eller vilka anledningar fanns till att du sökte en spetsutbildning? (procent)* 

Jag trodde att utbildningen kunde bli till nytta för mig i framtiden 66
Jag hade stort intresse för spetsområdet 56
Det gick bra för mig på högstadiet (till exempel vad gäller betyg) och jag ville 
fortsätta satsa på studierna 55
Jag såg det som ett sätt att förbereda mig för universitetsstudier 40
Jag ville gå just på just detta gymnasium 28
Mina föräldrar/vårdnadshavare uppmanade mig att söka 21
Jag ville läsa en spetsutbildning 16
Annat 14
Mina lärare på högstadiet uppmanade mig att söka 9
Mina kompisar uppmanade mig att söka 6
Studie- och yrkesvägledare på mitt högstadium uppmanade mig att söka 4
Det finns inget gymnasium på min hemort 2
Familjen flyttade till orten där gymnasiet ligger 1
Kommentar: Tabellen baseras på svar från spetselevsenkäten. Bastal 330. 
* Procenttal anger andel som angett att respektive anledning varit aktuell för dem.  
 
Det oftast uppgivna skälet är att de tror att spetsutbildningen ska vara till nytta länge fram i livet. 
Andra vanliga svar är att eleverna hade bra högstadiebetyg, att de var intresserade av 
spetsområdet samt att de ser utbildningen som en bra grund för högre studier. Dessa svar 
indikerar att spetseleverna är motiverade, har goda betyg samt stort intresse för spetsämnet. Det 
förekommer också att personer i elevernas närhet uppmanade dem att söka en spetsutbildning. 
Detta behöver inte innebära att ungdomarna kände sig pressade att söka en sådan utbildning, 
utan kan även indikera att dessa personer stödde ett val som eleverna redan funderat på. Drygt en 
fjärdedel av eleverna svarar att de ville gå på just spetsgymnasiet. För dessa elever behöver det 
inte vara spetsutbildningen som lockar i första hand. Detta ger vid handen att det kanske är 
överraskande många elever som inte sökte utbildningen bara på grund av att de ville gå en 
spetsutbildning. De vanligaste svaren som uppgivits om de svarande har markerat ’Annat’ är att 
eleverna ville ha en extra utmaning och att de hört att lärarna var duktiga. Ett fåtal elever svarar 
att spetsutbildningen var den enda utbildningen på det gymnasium som de nu går på som de 
kunde bli antagna på. Bland eleverna som läser en spetsutbildning i språk förekommer svar som 
att goda språkkunskaper kan ge fördelar vid senare studier eller i yrkeslivet. Några elever svarar 
att de ville flytta, alternativt att de inte ville gå på gymnasiet på hemorten. Det förekommer också 
svar som att spetseleverna ville gå i en klass med studiemotiverade elever. Det är viktigt att 
komma ihåg att även elever som uppger ovanstående motiv kan vara både duktiga och 
studiemotiverade, men även att det kan handla om elever som i första hand hade andra motiv än 
stort intresse och/eller höga betyg när de sökte utbildningen. Då det finns flera tomma platser på 
spetsutbildningarna kan sådana elever ändå bli antagna.  

Liknande svar ges i intervjuerna. Så här säger ett par elever: 
Alltså, till skillnad från grundskolan så är det att man får jobba med väldigt studiemotiverade 
klasskamrater. Det är väldigt kul att alla är engagerade i skolarbetet och att det inte […] halva 
klassen sitter och gör något annat och andra halvan lyssnar. […] det blir väldigt bra sammanhållning 
i klassen för alla vill ju samma sak. (Elev 18) 

Mina föräldrar tyckte det lät som en rolig sak och så och jag är intresserad av [spetsområdet] och 
har lätt för det och sedan gillar jag att läsa och se på film så det var ganska, det passade ganska bra 
in på vad jag tycker om. (Elev 2) 

Ovan beskrivs elevernas argument för att börja en spetsutbildning. En närliggande fråga är varför 
de sökte en sådan utbildning till att börja med. Här är det också intressant att undersöka om 
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elever i jämförelseklasserna också sökte en spetsutbildning och i så fall varför de valde att läsa ett 
annat program.  

Varför eleverna sökte en spetsutbildning 
Den vanligaste förklaringen i intervjuerna till varför ungdomarna sökte en spetsutbildning är att 
de har stort intresse för spetsämnet. Om studierna är intressanta så blir prestationerna bättre 
säger två elever: 

Att man får läsa ämnen man är intresserad av, då presterar man bättre om man tycker att det är 
intressant. Då blir skolan roligare! (Elev 32) 

[ …] jag visste att jag skulle ta naturvetenskap men sedan så tänkte jag att [spetsämnet] är bättre 
eftersom det är mitt största intresse. Varför just spetsen vet jag inte exakt, det kunde lika gärna 
blivit [jämförelseklassen] men det blev den här. (Elev 28) 

Valet att gå en spetsutbildning behöver inte innebära att de ser sig som mycket duktiga på ämnet, 
även om ett fåtal elever även framhåller det som ett argument. Ett par elever ville också bli mer 
utmanade och ha ett snabbare tempo inom spetsområdet. Andra argument för att gå en 
spetsutbildning är att utbildningen innebär många laborationer, att spetsutbildningen skulle ge en 
bra start inför fortsatta studier, att det är lockande med högskole-/universitetsstudier på 
gymnasiet och att tvärvetenskap är intressant. Mer sällan hörs kommentarer som att eleven ville 
läsa i en annan kommun och att eleven tycker att antagningsförfarande som inte bara vilar på 
betyg är bra. En person säger att det inte spelade så stort roll om denna läste en spetsutbildning 
eller någon annan utbildning. Sammantaget säger eleverna att fördelarna är flera, alltifrån högre 
tempo och privilegier till resor och bättre lärare. Så här säger några röster: 

Dels att det gick snabbare och att man fick samma sak som sam-programmen, fast man fick lite 
mer och speciella privilegier och sådant som inte andra program fick. […] Vi får resa lite mer och så 
får vi lite bättre lärare, har jag hört. (Elev 20) 

Argumenten för är att man får så himla mycket tillbaka, att man får dels resorna och sedan är vi 
mycket på kulturbesök; museum, teater.  Och jobbar vi ihop med fadderföretag så man få ju se det, 
man får både läsa om det i skolan men sedan får man också komma ut i det riktiga näringslivet och 
se hur det fungerar och det ger väldigt mycket. (Elev 35) 

Jag vet inte, det är väldig... det är utvecklande och det är fantastiskt bra att hamna i en klass där alla 
har liknande intressen, dels för att det stimulerar din egen inlärning. Det skapar en jättebra 
sammanhållning i klassen när man, du har något att prata om alltid. (Elev 16)  

Som framgår ovan menar spetseleverna att det finns flera anledningar till att läsa en 
spetsutbildning, men vilka anledningar menar deras vårdnadshavare påverkade valet av en 
spetsutbildning? Är vårdnadshavarnas uppfattning den samma som ungdomarnas? 
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Tabell 18. Vilken eller vilka anledningar fanns till att ditt barn sökte en spetstutbildning? 
(procent)* 

Han/hon visade stort intresse för spetsområdet 70 
Det gick bra för henne/honom på högstadiet (till exempel vad gäller 
betyg) och han/hon ville fortsätta satsa på studierna 

64 

Han/hon trodde att utbildningen kunde bli till nytta för henne/honom 
i framtiden 

63 

Han/hon såg som ett sätt att förbereda för sig för universitetsstudier 40 
Han/hon ville gå på just detta gymnasium 30 
Han/hon ville läsa en spetsutbildning 29 
Jag och/eller en annan förälder/vårdnadshavare uppmanade 
henne/honom att söka 

27 

Hans/hennes lärare på högstadiet uppmanade henne/honom att söka 12 
Studie- och yrkesvägledare på hennes/hans högstadium uppmanade 
henne/honom att söka 

5 

Hans/hennes kompisar uppmanade henne/honom att söka 5 
Det fanns inget gymnasium på hemorten hans/hennes hemort 2 
Kommentar: Tabellen vilar på svar från föräldraenkäten. Bastal 261.  
* Procenttal anger andel som markerat att respektive anledning varit aktuell för deras barn.  
 
 Som framgår ovan finns likheter mellan vårdnadshavarnas förklaringar till varför deras barn går 
en spetsutbildning med de anledningar som spetseleverna själva anger. Även vårdnadshavarna 
anger i hög stort intresse och bra studieresultat på lägre stadier som orsaker. Exempel på andra 
anledningar än de som återfinns i tabellen är att deras barn ville förbättra sina kunskaper i ett 
annat språk, ville ha större utmaning i skolan, att äldre syskon gått utbildningen innan den blev 
’spets’ och att barnet ville gå i skolan på en annan ort.   

Ovan redogörs för varför spetseleverna valde en spetsutbildning, men det är också möjligt att 
eleverna i jämförelseklasser var intresserade av en sådan utbildning. I enkäten till eleverna i de sex 
jämförelseklasserna uppger 80 procent av de 132 svarande som kände till att man kunde söka 
spets på gymnasiet de går att de inte sökt spetsutbildning, medan 18 procent svarar att de sökt en 
spetsutbildning på det gymnasium de nu går. (Två personer svarar att de sökt en spetsutbildning 
på ett annat gymnasium eller har låtit bli att besvara frågan.) Bland de 18 procent som svarar att 
de sökte en spetsutbildning, uppger hälften att de sökte utbildningen för att de ville gå på just 
spetsgymnasiet. Andra vanliga orsaker är att dessa jämförelseelever har stort intresse för 
spetsområdet, att det gick bra i skolan på högstadiet samt att de trodde att spetsutbildningen 
skulle vara bra inför framtiden. Samtidigt som detta ger en bild av hur potentiella spetselever 
tänker är det viktigt att komma ihåg att dessa 18 procent utgörs av 24 elever, men det är noterbart 
att jämförelseelevernas svar påminner om spetselevernas motiv.  

Det är inte minst intressant att undersöka varför så många potentiella spetselever sökte en 
annan utbildning. Jämförelseelevernas svar redovisas nedan: 
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Tabell 19. Varför sökte du inte en spetsutbildning?*  

Annat 45 
Jag kände mig osäker på om jag skulle klara av de krav som en spetsutbildning 
innebär 30 
Jag ville satsa på andra (fritids)intressen  24 
Jag ville inte genomföra antagningsprov, intervju och/eller skriva personligt brev 17 
Jag var osäker på om betygen skulle räcka för att bli antagen 12 
Jag var orolig för att få lägre betyg i en spetsklass än i en vanlig klass 10 
Det är svårare att få meritpoäng på spetsutbildning än på en vanlig 
gymnasieutbildning 6 
Jag kände ingen annan som skulle gå spetutbildningen 4 
Jag blev avrådd från att gå spetsutbildningen av föräldrar/vårdnadshavare 3 
Jag blev avrådd från att gå spetsutbildningen av studie- och yrkesvägledare 3 
Jag var osäker på om provresultaten skulle räcka för att bli antagen 2 
Jag blev avrådd från att gå spetsutbildningen av mina högstadielärare 2 
Jag blev avrådd från att gå spetsutbildningen av kompisar 1 
Kommentar: Tabellen vilar på svar från enkäten till jämförelseeleverna. Bastal 107. 
* Procenttal anger andel som markerat att respektive anledning varit aktuell för dem.  
 
De vanligaste svaren från de jämförelseelever som svarat ‘Annat’ är att de inte  var intresserade av 
att gå en spetsutbildning eller att de inte ville gå spets. Andra vanliga svar är att de kom in på 
andra program på spetsgymnasiet än spetsprogrammet. Dessa elever menar att de hade andra 
förstahandsval och blev accepterade på detta. Denna åsikt förstärks av att flera av de 
jämförelseelever som svarar att de blev antagna på en spetsutbildning uppger att de valde bort 
spetsutbildningen då de kom in på ett annat förstahandsval - även frågan ”Varför blev du inte 
antagen till spetsutbildning?” - besvaras i huvudsak med att eleven kom in på en annan utbildning 
som också var förstahandsvalet. Ytterligare ett svar som förekommer är att jämförelseeleverna 
menar att spetsutbildningen är för ’smal’ och att det finns andra utbildningar med bredare 
kursutbud. Noterbart är att ingen elev i jämförelseklasserna svarar att uppfattningen att det är 
svårare att klara av att läsa kurser som ger meritpoäng om man går en spetsutbildning. Detta är 
intressant då flera personer bland skolpersonalen anger detta som en förklaring till varför duktiga 
ungdomar väljer bort en spetsutbildning. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att urvalet av 
jämförelseelever är begränsat.  

Även om eleverna på spetsprogrammen valde en sådan utbildning kan de initialt ha haft 
funderingar över nackdelar med ett sådant program. Den vanligaste funderingen i intervjuerna är 
om spetsutbildningen skulle innebära mycket studier som skulle gå ut över fritidsintressen. Här 
säger knappt hälften av eleverna att det är mycket att göra och att de ibland drar ner på andra 
intressen. En liknande kommentar är att eleverna var oroliga för att klara av det höga tempot som 
en spetsutbildning innebär. Någon spetselev var tveksam till om denna var tillräckligt smart för 
att klara av en spetsutbildning och en annan elev ville inte läsa mindre av andra ämnen. Ett par 
elever upplevde det som osäkert att gå en ’ny’ utbildning. Ett citat får illustrera:  

[…] jag var ganska tveksam faktiskt, just för att det var en pilotgrupp. Och det var så upphaussat 
och alla var så exalterade och att det var så speciellt och allt det där. Det skrämde nästan bort mig. 
[…] jag vill inte gå i en pilotgrupp och vara jättespeciell och lärarnas ’gullunge’! (Elev 17) 

En annan elev menar att det kändes lite tråkigt att börja i en klass med att få elever. Ett par elever 
är tveksamma till hela idén med spetsutbildningar då de delar upp elever efter kunskap. Slutligen 
menar en spetselev att nackdelen efter att ha börjat en spetsutbildning är att lärare i andra ämnen 
ställer för höga krav. Så här säger en intervjuperson:  
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[…] något som vi tycker är ganska jobbigt i min klass är […] lärarna på skolan verkar tro att vi kan 
mer än alla andra [elever] bara för att vi har valt det här programmet. Men det är ju inte det som är 
meningen, men vi kommer att lära oss mer. (Elev 38) 

Till skillnad från eleven ovan som ger uttryck för att det verkar tråkigt att vara så få elever i 
klassen så menar en annan att det känns bra med en liten grupp.  

Jag vet inte hur många elever det får vara på en spets men vi är väldigt få och det är jättelyxigt, vi 
brukar ibland vara tre elever, en lärare och två lärarstudenter så att det är väldigt lyxigt och bra. 
Emot, det är ganska elitistiskt, man kan ju diskutera huruvida man tycker att det är korrekt eller inte 
men det är ju inte nödvändigtvis bra. (Elev 40)  

Majoriteten av spetseleverna har flera argument för att påbörja en spetsutbildning även om en del 
ungdomar var tveksamma till en början. Tveksamheterna var flera, till exempel svårigheter med 
det höga tempot och de extra krav en spetsutbildning innebär. Det finns stora likheter mellan 
spetselevernas och deras vårdnadshavares uppfattning om varför eleverna valde en 
spetsutbildning. Liknande argument finns hos de elever i jämförelseklasserna som sökte en 
spetsutbildning. En stor majoritet av dessa elever sökte dock inte en spetsutbildning. Argumenten 
för att inte söka en spetsutbildning varierar, men handlar i huvudsak om oro för att klara 
utbildningen eller att eleverna ville gå en annan utbildning.  

Även om det är upp till den enskilda eleven att välja gymnasieutbildning kan eleven påverkas 
av sin omgivning. Det kan handla om föräldrar, lärare, kompisar eller någon annan som 
uppmuntrar eller avråder eleven från att läsa en spetsutbildning.  

Omgivningens inställning till spetsutbildningarna  
Alla ungdomar säger att det var deras eget val att läsa en spetsutbildning, men flertalet elever 
säger att deras föräldrar stöttade deras val och att de hade gjort det även om deras barn hade valt 
en annan utbildning. Ett par föräldrar visste inte vad en spetsutbildning är och hade ingen åsikt. I 
ett fall avrådde föräldrarna sitt barn från att gå en spetsutbildning inom just det ämnesområdet då 
de hellre ville att deras barn skulle läsa ett annat program. Det förekommer i undantagsfall att 
syskon har kommenterat skolvalet och då ställt sig tveksamma till detta på grund av högt 
arbetstempo. Även högstadielärare, främst inom spetsområdet, blev glada när de hörde att en av 
deras elever ville söka en spetsutbildning. Några av spetseleverna blev också uppmuntrade av sina 
lärare att söka. En högstadielärare avrådde sin elev då denna tyckte att tempot var för högt. När 
det gäller kompisarnas uppfattning varierar spetselevernas kommentarer. Det vanligaste svaret är 
att kompisarna är obekanta med vad en spetsutbildning är. Det förekommer också att ett 
kompisgäng gemensamt sökte till samma spetsutbildning även om inte alla i gänget antogs. Ibland 
ville kompisarna att spetseleven skulle söka en annan utbildning på samma gymnasium som de 
själva. Några kompisar tyckte också att tempot var för högt på en spetsutbildning. När det gäller 
studie- och yrkesvägledares roll säger flera elever att de antingen uppmuntrade eleven att söka 
eller inte hade någon åsikt. Ett par citat får illustrera: 

Han [studie- och yrkesvägledaren] sa att han har pratat med elever som gått på skolan och sa att det 
var en jättebra skola och att han hade varit här och så. Så han tyckte skolan var jättebra. 
Spetsutbildningen visste han väl inte direkt någonting om så, men eftersom jag hade så bra betyg 
tyckte han det var en jättebra idé. (Elev 22) 

Jag pratade väldigt mycket med min studie- och yrkesvägledare och hon visste att jag var intresserad 
av [området] och [spetsämnet] och så, så hon sa: ”detta finns, har du hört om detta”. Jag bara ”det 
verkar ju kul” så hon sa: ”Du kan ju titta på det för jag vet inte så mycket vad det är men det låter 
som att det skulle passa dig” [...]. (Elev 11) 

I ett fall avrådde en studie- och yrkesvägledare eleven från att söka en spetsutbildning på grund 
av det höga tempot. 
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I detta stycke framgår att spetseleverna i hög grad självmant har beslutat sig för att gå en 
spetsutbildning och att de flesta personerna i omgivningen var positiva. Utöver föräldrars och 
äldre syskons uttalade stöd eller avståndstagande kan ungdomar påverkas av familjens tidigare val.  

Familjebakgrund 
Här redogörs kortfattat för föräldrarnas utbildningsnivå och hur de själva klassificerar sig baserat 
på enkätsvar och Skolverkets statistik. Slutligen redogörs för elevernas svar angående eventuella 
syskons studievanor.  

I tabell 10 och 11 i kapitel 6 redovisas Skolverkets statistik över föräldrarnas utbildningsnivå. I 
denna statistik görs ingen skillnad beroende på hur många år vårdnadshavarna har läst på 
högskola eller universitet. Det är därför intressant att se hur de vårdnadshavare som besvarat 
denna fråga i enkäten svarar.  
Tabell 20. Vilken är din högsta utbildning? (procent) 

Högskole-/universitetsutbildning 1 – 3 år (eller motsvarande) 28
Högskole-/universitetsutbildning 4 år (eller motsvarande) 23
Högskole-/universitetsutbildning 5 år eller längre (eller motsvarande) 24
Minst treårigt gymnasium (eller motsvarande) 13
Gymnasieskola 2 år/fackskola (eller motsvarande) 9
Folkhögskola (eller motsvarande) 1
Folkskola/enhetsskola/grundskola (eller motsvarande) 1
Total 99
 Kommentar: Tabellen vilar på svar från föräldraenkäten. Bastal 260.  
 
Av tabellen går det att utläsa att en knapp fjärdedel av de svarande vårdnadshavarna har 
genomgått antingen en forskarutbildning eller en grundutbildning på minst fem år. Ett annat sätt 
att illustrera någons socioekonomiska bakgrund är genom att be vårdnadshavarna definiera sin 
familj.  
Tabell 21. Om du skulle beskriva er familj, vilken av nedanstående kategorier stämmer då bäst? 
(procent) 

Akademikerfamilj 50 
Högre tjänstemannafamilj 15
Lägre tjänstemannafamilj 15
Arbetarfamilj 10
Egen företagare 9
Lantbrukarfamilj 1
Total 100
Kommentar: Tabellen vilar på svar från föräldraenkäten. Bastal 246.  
 
Ovanstående tabell visar att en majoritet av vårdnadshavarna definierar sig själva som 
’akademiker’ eller ’tjänstemän’, vilket ligger i linje med att en majoritet av de svarande har 
genomfört högre studier. På frågan ”Vilken inriktning har du läst på den högsta utbildning du har 
avslutat?” är de vanligaste svaren ”ekonomi/administration”, ”medicin/vård”, 
”samhällsvetenskap” samt ”annat”. Kategorin medicin/vård kan inkludera såväl undersköterskor 
som sjuksköterskor samt olika läkare. Den vanligaste inriktningen bland de som svarat ”annat” är 
lärarutbildning eller annan pedagogisk utbildning.  

Även syskon kan påverka spetselevernas val. En stor majoritet av de intervjuade har syskon, 
antingen äldre eller yngre. I ett fall uppger en elev att ett äldre syskon har gått en liknande 
utbildning innan den blev en spetsutbildning. Eleven säger att syskonet nog kan ha påverkat 
beslutet att välja en spetsutbildning. I ett par fall säger intervjupersoner att ett småsyskon 
funderar på att söka en spetsutbildning.  

En majoritet av spetseleverna har relativt högutbildade föräldrar och några har syskon som 
tidigare gått en liknande utbildning som spetsutbildningen. Baserat på statistiken om 
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vårdnadshavarna går det att dra slutsatsen att många spetselever har ett gott utbildningskapital. 
För att bli antagen på en spetsutbildning räcker det ibland inte med höga betyg eller stort intresse. 
På flera av spetsutbildningarna tillämpas olika urvals- och antagningsmetoder. I nästa avsnitt 
presenteras spetselevernas upplevelse av dessa.  
 
7.2 Urval och antagning  

Som framgår av tabell 2 i kapitel 6 varierar skolornas urvals- och antagningsprocess. I detta 
avsnitt presenteras spetselevernas upplevelser av urvals- och antagningsprocessen. Av förra årets 
utvärdering framgår att flera elever hade en positiv upplevelse av denna process, men hur ser det 
ut i år? 
Syn på antagningsprov, antagningsintervju och ansökningsbrev  
På alla skolor används betyg som urvalskriterium och ett par elever kommenterar detta. I de fall 
kommentarer ges så menar eleverna att det är bra att komplettera urval baserat på betyg med 
andra metoder. Så här säger en elev: 

Jag tycker att det är ett bättre sätt att ’rekrytera’ eller vad man ska säga. Jag tycker att det är bättre 
sätt än att bara blint gå efter betygen, för då får man chansen att visa att man faktiskt brinner för ett 
ämne. Eller att man kan tillföra vissa saker som kanske inte andra [personer] kan. (Elev 37) 

I några fall säger ungdomarna att de inte genomförde något prov eller intervju trots att andra 
spetselever gjorde det. Förklaringen till de uteblivna proven och intervjuerna är något oklara, men 
intervjupersonerna säger att de inte fick någon kallelse, att de sökte utbildningen sent eller blev 
uppringd av skolpersonal och blev rekommenderad att gå utbildningen efter antagningstesterna.  

Hur uppfattar då de andra spetseleverna andra urvalskriterier så som antagningsprov, olika 
former av intervjuer och personligt brev? Nedan ges en beskrivning av elevernas upplevelser. 
Flera elever säger att skolpersonalen i första hand frågade om elevernas intresse för spetsområdet 
i intervjuerna, något de upplever som positivt. I några fall frågade personalen även om eleverna 
har fritidsintressen och om de kommer att klara av det höga tempot och alla arbetsuppgifter. 
Gruppintervjuerna handlade i första hand om att ett antal sökande gemensamt skulle diskutera ett 
problem med anknytning till spetsområdet och försöka komma med lösningar på detta. 
Upplevelserna av intervjuer, oavsett om det handlar om personlig intervju eller gruppintervju, är i 
huvudsak positiva. Omdömen som ’intressant’, informativt’ och ’kul’ hörs hos de intervjuade. I 
ett fåtal fall tyckte eleverna att det var lite svårt att bli intervjuad. Ett citat får illustrera: 

Det var lite läskigt faktiskt! Det är ju inte så att det [bli intervjuad] är ’every day experience’. (Elev 
15) 

Även när det gäller personligt brev eller ansökan, är upplevelsen positiv. Så här säger ett par 
intervjupersoner: 

Man fick skriva en skriftlig ansökan om varför man ville [gå programmet]. Här tar de mycket på 
intresset, så det är ju bra. (Elev 32) 

Den [intervjun] var lugn och trevlig, det gick bra så jag är nöjd med den. (Elev 39)  

Upplevelserna av att genomföra antagningsprov varierar. På ena sidan finns elever som upplevde 
proven som skrämmande. Så här säger några intervjupersoner: 

Man var ju rädd att det kanske inte skulle duga och man visste ju inte hur konkurrensen var heller. 
(Elev 27) 

Det var ju ganska skrämmande, skrämmande och spännande samtidigt, hur det skulle gå och så [Så 
lite skrämmande först…] Ja det var ju det för man tänkte ”hur ska jag klara det”, jag flyttade 
hemifrån och skolan och allt det. (Elev 7) 
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Jaa, helt ärligt så var det lite avskräckande. [På vilket sätt? Var det svårt?] Väldigt mycket… ja det var 
det. Väldigt mycket klurig grammatik och sådant […]. I och för sig så hade jag inte riktigt förväntat 
mig nåt annat, jag hade förväntat mig att det skulle vara lite så, har man valt spets så har man ju det. 
(Elev 16) 

På andra sidan informanter som menar att antagningsprovet påminde om andra prov: 
Det var ungefär som ett nationellt prov, fast lite mer avancerat. (Elev 29) 

Några elever säger att provet var svårt. Ett citat får illustrera: 
Svårt! […] Jag fick inte så många rätt. (Elev 4) 

Även om provförfarandet kan upplevas som svårt och ibland lite skrämmande menar några 
elever att det är bra med prov då det ger ett seriöst intryck och är ett test på att eleverna kommer 
att klara utbildningen. 

Ett fåtal elever förberedde sig inför antagningsprocessen. Ibland fick dessa elever hjälp av en 
högstadielärare eller av sina föräldrar. Majoriteten av eleverna menar dock att ingen särskild 
förberedelse krävdes. Efter urvalsprocessen poängsattes elevernas prestationer, men det var inte 
alltid eleverna fick veta resultatet förrän skolan skulle börja.  

Överlag menar informanterna att urvalsprocessen ger en bra bild av vad spetsutbildningen 
handlar om. Men hur upplever de sin utbildning efter att ha gått nästan ett år?  
 
7.3 Syn på spetsutbildningen  

Elevernas upplevelse av spetsutbildningen delas in i tre delar. Först beskrivs vad de visste om sitt 
gymnasium innan de började där och hur väl deras föreställning stämmer överens med 
verkligheten. Sedan redogörs för elevernas och vårdnadshavarnas åsikt om likheter mellan 
spetsutbildningen och den tidigare utbildningen. Slutligen beskrivs upplevelse av att kunna 
koncentrera sig på sitt intresseområde under gymnasiet.   

Val av gymnasium 
En majoritet av eleverna kände till gymnasiet innan de började där men inte spetsprogrammet. 
Alla utom en elev hade en positiv eller mycket positiv bild av skolan. Några citat får illustrera: 

Att det var en bra skola. […] Inte så mycket. (Elev 8) 

Att det var prestigefullt, att det är en skola som kan ge många kontakter, många fördelar. (Elev 36) 

Vad jag har fått höra så är det väldigt bra för CV:n senare då och det är ju också bra utbildning så 
det finns ju anledning att det kommer stå på CV:n, det är två fördelar. (Elev 30) 

Ett par elever säger att de visste att skolan hade gott rykte inom spetsområdet och att skolans 
elever har vunnit priser i olika tävlingar. En intervjuperson hade bilden att lärarna på skolan var 
väldigt bra och eleverna fick lära sig mycket men inte alltid får de högsta betygen. 
Huvudkanalerna för information om gymnasieskolan är kompisar och/eller syskon som går eller 
har gått på skolan eller information av lärare. Någon elev säger att denna inte kände till skolan 
innan en högstadielärare tipsade om spetsutbildningen. Några intervjupersoner säger att de inte 
alls kände till skolan innan de sökte spetsutbildningen. Av de informanter som var bekanta med 
skolan var det dock inte alla som var medvetna om att det fanns en spetsutbildning. Ett par 
personer berättar att de fick vetskap om detta när de var på öppet hus. Någon elev säger sig ha 
fått mer information om skolan och utbildningen genom en ’prova-på-dag’ med en liknande klass 
i årskurs 2.  

På frågan varför eleverna valde just sitt gymnasium svarar knappt hälften att de valde skolan 
för att de ville läsa just spetsutbildningen. Att det upplevdes som lockande att gå på just detta 
gymnasium är också något som framkommer i enkätsvaren. Ett citat får illustrera: 

För att det är en spetsutbildning. […] Jag är ganska bra på [spetsämnet]. (Elev 12) 
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Andra argument som förs fram är att eleven ville gå på just den skolan men inte kom in på 
förstahandsvalet, att eleven ville flytta hemifrån och att det var det enda utbildningen med 
riksintag på skolan. Ett par elever säger att de inte varit beredda att flytta för att läsa en liknande 
utbildning utan då hade valt en liknande utbildning på hemorten. Frågan om eleven hade varit 
villig att flytta för att gå en spetsutbildning inte ställdes till alla elever.  

Gymnasievalet påverkas av en positiv bild av skolan och viljan att gå just spetsprogrammet. 
Men hur upplever intervjupersonerna spetsutbildningen när de väl har börjat?  

Spetsutbildning kontra högstadieutbildning 
Det finns olika sätt att undersöka hur eleverna uppfattar sin utbildning. Här redogörs för vad de 
anser om att kunna fokusera på sitt intresseområde, hur de upplever skillnaden mellan 
spetsutbildningen och deras högstadieutbildning och hur deras syn på skolan har påverkats. 
Denna redogörelse baseras på intervjusvar. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av svar 
liknande frågor i elevenkäten och i föräldraenkäten. 

Flera elever säger att de tycker att det är jättekul att få fokusera på ett område och att de ser 
fram emot sina lektioner i spetsämnet, vilket förstärks av engagerade lärare. Ett par citat får 
illustrera:  

Det är ju roligt. […] Man får ju göra det man vill. (Elev 25) 

Jag ser det inte som en nackdel att jag får fördjupa mig redan nu. Det gör jag inte. Det är bara bra. 
(Elev 34) 

I undantagsfall förekommer det att ett par elever är nöjda med spetsämnet, men kritiserar annan 
undervisning. Ibland handlar det om att lärarna i andra ämnen ställer för högra krav och ibland 
om pedagogiken. Så här säger en intervjuperson:  

Det jag inte gillar… Det är väldigt många projekt och det tar oftast väldigt mycket tid. Det känns 
väldigt onödigt. (Elev 21) 

Genom att gå en spetsutbildning hoppas eleverna få en fördel senare i livet och inför kommande 
studier. Några språkelever hoppas att spetsutbildningen ska hjälpa dem att lära sig språket 
flytande och underlättar för utlandsstudier. En intervjuperson säger att fördelen med 
spetsutbildningen är att slippa andra, tråkiga ämnen.  

Att gå från högstadiet och börja på gymnasiet kan vara en stor omställning, inte minst för de 
elever som får många nya kompisar och som pendlar eller flyttar. Hur upplever då informanterna 
övergången från grundskoleelev till gymnasist? Ett par elever säger att under det första året är det 
inte så stor skillnad då det är mycket repetition det första året. Några elever menar att 
undervisningen på gymnasiet ger en djupare förståelse för spetsområdet. Andra kommentarer 
som framförs är att det är mer gemenskap i spetsklassen än i tidigare klasser och att 
undervisningen är mer tvärvetenskaplig. Endast någon elev menar att gymnasiet är sämre än 
grundskolan. Ett par elever menar att fördelen med gymnasiet är att denna får arbeta i sin egen 
takt:  

I högstadiet får man lära sig samma sak som de andra [eleverna] och min lärare ville att jag skulle ta 
det sakta. (Elev 12) 

[…] fördelen är inte att man läser mycket [spetsämnet] utan det största är att vi läser på ett mycket 
smartare sätt […] att vi läser koncentrerat, mycket på kort tid, […] så vi har kanske fem ämnen i 
taget. Men vi koncentrationsläser de så vi har inte tio ämnen som vi läser på en gång utan vi har få 
ämnen och kan koncentrera oss bättre så vi har inte lika mycket prov, inte lika mycket läxor, inte 
lika jobbigt som de andra även om vi läser mer på ett år än vad resten av skolan gör. (Elev 11) 

En del intervjupersoner menar att lärarna ställer högre krav på eleverna, vilket gör att de tar 
större eget ansvar för studierna. Så här säger två personer: 

Det är mycket mer seriösa lektioner. […] men man tar det mer seriöst, man är mer fokuserad på 
vad man gör. (Elev 5) 
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Det som är mest positivt är egentligen klassen tycker jag, att man hamnar med likasinnade, det blir 
mycket bättre sammanhållning och man får bättre kompisar och så. Det är väldigt stor skillnad från 
högstadiet och det är det som är den största fördelen enligt mig. Sedan är det ett lyft också i 
undervisningen. (Elev 3) 

Just kravet på mer eget ansvar, inte minst för läxor och olika uppgifter, framhålls i flera intervjuer. 
Några informanter säger att det är första gången de måste plugga. Även om de högre kraven kan 
vara en bra förberedelse för vidare studier kan det ibland blir för mycket att göra i skolan. Ibland 
är det så mycket att göra att eleverna känner sig stressade, vilket nedanstående citat visar: 

Mm, mycket läxor och mycket prov. Alltid mycket att göra. Det är svårt att ta ledigt utan att… 
Antingen så tar jag ledigt och så har jag dåligt samvete eller så kan jag inte göra det. (Elev 17) 

I ett par fall säger eleverna att fritidsintressena påverkas, vilket de är kritiska till. 
Intervjupersonernas upplevelse får delvis stöd i elevenkäten då runt hälften av de svarande menar 
att kraven på eleverna inte bör vara högre.  
Tabell 22. Spetselevernas syn på kraven i spetsämnet (procent) 
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Studierna i spetsämnet bör ställa högre krav på eleverna 9 21 28 24 17 99 
Kommentar: Tabellen baseras på svar från spetselevsenkäten. Bastal 327.  
 
Hur ser då vårdnadshavarna på kraven i spetsämnet? Menar de att kraven är lagom eller att det 
bör ställas högre krav? 
Tabell 23. Vårdnadshavarnas syn på kraven i spetsämnet (procent) 
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Studierna i spetsämnet bör ställa högre krav på eleverna 34 36 14 10 5 99 
Kommentar: Tabellen vilar på svar från föräldraenkäten. Bastal 224. 
 
Som framgår av tabell 22 och 23 är det tydligt att till att vårdnadshavarna i större utsträckning än 
ungdomarna efterfrågar högre krav.  

I intervjuerna säger en del elever att kraven de facto har ökat på gymnasiet. De ökade kraven 
visar sig också i att lärarna tar mindre ansvar för elevernas lärande säger en elev:  

Det är högre tempo och lärarna tar mindre ansvar för elevernas lärande. (Elev 31) 

96 
 



 

Som framgår av ovanstående beskrivning uttrycks stor nöjdhet med spetsutbildningen. Intervju-
personernas positiva upplevelser får stöd i enkäten.  
 
Tabell 24. Spetselevernas syn på gymnasiestudierna jämfört med högstadiestudierna (procent)  
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Jag har utvecklats mycket i spetsämnet nu på gymnasiet 44 39 9 2 6 100 
Mina studier i spetsämnet är mer intressanta än på 
högstadiet 63 26 4 2 4 99 
Mina studier i spetsämnet är mer motiverande än på 
högstadiet 47 31 12 4 6 100 
Kommentar: Tabellen baseras på svar från spetselevsenkäten. Bastal 329. 

Tabell 25. Vårdnadshavarnas upplevelser av gymnasiestudierna jämfört med högstadiestudierna 
(procent)  
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Mitt barn har utvecklats mycket i spetsämnet på gymnasiet 49 37 7 1 6 100 
Mitt barns studier i spetsämnet är mer intressanta än på 
högstadiet 56 33 4 1 6 100 
Mitt barns studier i spetsämnet är mer motiverande än på 
högstadiet 54 33      5 1 7 100 
Kommentar: Tabellen vilar på svar från föräldraenkäten. Bastal 254. 
 
Som framgår av vårdnadshavarnas svar är även de överlag nöjda med sitt barns spetsutbildning.  

I detta avsnitt framgår att eleverna uttrycker stor entusiasm över att få koncentrera sig på sitt 
favoritområde, även om spetsutbildningen ibland kan innebära stora krav. Likaså har 
vårdnadshavarna en positiv bild av sitt barns studieutveckling. Nedan undersöks om 
spetsutbildningen också har påverkat elevernas syn på skolan i allmänhet.  

Betydelsen av att få koncentrera sig på sitt intresseområde under gymnasiet  
Det är ungefär lika många intervjupersoner som säger att deras intresse för skolan och/eller 
spetsämnet har ökat på gymnasiet som säger att intresset är det samma som på högstadiet. Detta 
behöver inte innebära att intervjupersonernas intresse är lågt eller har minskat, utan kan även 
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innebära att de redan hade mycket stort intresse för ämnet. Som förklaring till ökat intresse 
framhålls till exempel bra lärare och ökad kunskap. Så här säger några elever:  

Ja det är kul när man kommer in i det. Intresset ökar ju med förståelsen. (Elev 8)  

Alltså jag har ju mer haft intresse för skolan för att det har gått så himla bra genom högstadiet och 
då har det liksom känts som att det varit en sport att gå ut med högsta betyg på skolan ungefär. När 
man kommer hit till en klass där alla [elever] har haft högst betyg så blir det ju en helt annan 
atmosfär och jag kan inte säga att lusten har minskat men den är nog, jag vet inte nu känns det mer 
som ett arbete helt enkelt, det känns som att det här måste jag göra. (Elev 26) 

Jo det är jätteroligt för jag har verkligen blivit mer intresserad av det. Det är tråkigt på högstadiet att 
det blir så att… Jag hade ju ganska lätt för [spetsämnet], men jag tyckte inte det var roligt 
överhuvudtaget för att undervisningen inte passade mig alls så att det känns jätteroligt att jag kan 
utveckla det nu. (Elev 24) 

Ett par elever säger att deras intresse för spetsämnet har minskat, men ger ingen direkt förklaring. 
Någon elev säger att betyget i spetsämnet har minskat och att detta är tråkigt då arbetsbördan och 
kunskapen har ökat.  

Sammanfattningsvis är spetseleverna mycket nöjda med sin utbildning och deras intresse för 
skolan har ökat eller är det samma. Upplevelsen av skolan påverkas inte bara av undervisningen i 
spetsämnet, utan även av sociala faktorer. 
 
7.4 Studiesociala frågor 

Organiseringen av spetsutbildningen kan påverka elevernas studiesociala miljö. Nedan 
presenteras spetselevernas syn på lärarna, klasskamraterna, skolan och i förekommande fall 
upplevelsen att flytta hemifrån.  

Syn på lärare, klasskamrater och skolan  
När det gäller kommentarer om lärarna så uttrycker eleverna både i enkäten och i intervjuerna 
stor uppskattning. En stor majoritet svarar i enkäten att de tycker att lärarna på 
spetsutbildningarna är bättre än i grundskolan. Även en stor majoritet av vårdnadshavarna delar 
denna uppfattning. Eleverna poängterar att gymnasielärarna är mycket kunniga, kompetenta och 
erfarna, men även aktiva, mycket positiva och hjälpsamma. Detta gäller både lärare i spetsämnen 
och i andra ämnen, även om en del elever menar att det är viss skillnad. Så här säger en elev:  

Jag tycker att lärarna i spetsämnena är lite mer engagerade i sitt ämne och i att vi ska lära oss än de 
andra lärarna, fast de är också engagerade men inte lika mycket. (Elev 20) 

Den positiva upplevelsen av undervisningen kan möjligen förklaras med att personalen i 
intervjuerna betonar att de tycker extra mycket om att undervisa spetselever. Detta skapar en 
positiv undervisningsmiljö för både elever och lärare. Någon elev menar att lärarnas agerande 
påverkas av att det är en spetsutbildning:  

Eftersom det är ett försök vill de [lärarna] veta hur vi mår så att de kan göra det till det bästa 
möjliga! (Elev 10) 

I den mån kritik riktas mot lärare så handlar det främst om att några spetslärare inte är lika 
pedagogiska och lätta att få personlig kontakt med som lärare i andra ämnen eller som 
högstadielärarna. Så här beskriver två elever sina spetslärare: 

Väldigt, väldigt bra, väldigt kompetenta, men det är inte alla gånger de är så pedagogiska. (Elev 1) 

Den [läraren] ska vara pedagogisk. [Vad betyder det?] Den ska kunna förklara på ett vettigt sätt så att 
eleverna kan förstå liksom vad det är för något. Kunskaperna ska vara höga tycker jag. Och lite 
humor, lite avspänt så att inte lektionerna blir tråkiga. Han ska ju ha intresse för eleven med, visa att 
han bryr sig. (Elev 14) 
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Några elever menar också att det kan vara svårare att hänga med i spetslärarnas undervisning, 
men de är osäkra på om det beror på lärarnas pedagogik eller på att ämnet ligger på en hög nivå. 
Ett par citat får illustrera: 

De [lärarna] är rätt bra, men genomgångarna gillar jag inte! [Paus] […] vissa genomgångar känns 
helt irrelevanta, anda genomgångar känns det som att det ’hoppar’ och vissa genomgångar tar upp 
hela lektionen. Helt plötsligt känns det som att lektionen blir helt bortkastad. (Elev 21) 

De [spetslärarna] är mer på och det är svårt att förklara. De är inte direkt utbildade lärare så de har 
väl inte pedagogiken. Man kan märka på några [spetslärare] att de inte är världens mest förstående. 
(Elev 22) 

Bristen på förståelse tar sig i sällsynta fall uttryck i att någon spetslärare blir arg när inte alla elever 
förstår. En möjlig förklaring till att upplevelsen av spetslärarna är annorlunda kan vara att de har 
erfarenhet av att undervisa på högskolor och universitet, undervisningsmiljöer med många 
studenter och få personliga kontakter. Sammanfattningsvis är spetseleverna överlag mycket nöjda 
med sina lärare. 

Även upplevelsen av klasskompisarna är överlag mycket positiv. Omdömen som ’mycket bra 
sammanhållning’, ’bra och roliga diskussioner’ och ’helt underbar klass’ hörs. Ett citat får 
illustrera: 

Klassen är underbar, något okontrollerad ibland, det blir mycket prat på lektionerna och så men på 
ett bra sätt. (Elev 19) 

Intervjupersonernas positiva uppfattning får stöd i elevenkäten då 89 procent anser att det helt 
stämmer eller att det stämmer ganska bra att det är god sammanhållning mellan eleverna i 
spetsutbildningen. Även vårdnadshavarna delar denna uppfattning då drygt 90 procent menar att 
det helt stämmer eller att det stämmer ganska bra att deras barn har bra kompisar på 
spetsutbildningen. Lika många menar att det råder ett gott samarbetsklimat på spetsutbildningen. 
Den goda sammanhållningen förklaras i elevintervjuerna med att även om eleverna är olika som 
personer så har det ett gemensamt intresse: spetsområdet. Gemenskapen beskrivs i huvudsak 
som något mycket positivt, även om det ibland kan bli intensivt att umgås både i skolan och på 
fritiden. En majoritet av de intervjupersoner som går i en klass som har färre än 30 elever är 
nöjda med det. En fördel är att det blir bra sammanhållning och att fler elever vågar delta i 
diskussioner. I ett par fall säger informanterna att det kan vara jobbigt att gå i en liten klass. En 
orsak till detta är att eleverna önskar större utbyte med fler studiekamrater. I några klasser är det 
ena könet kraftigt överrepresenterat och upplevelsen av detta varierar. På ena sidan finns elever 
som inte tycker att det är något speciellt. På andra sidan finns elever som ibland upplever det som 
jobbigt att vara i minoritet.  

En annan gemensam faktor är att den stora majoriteten av eleverna upplevs som ambitiösa 
och studieinriktade, vilket upplevs positivt. Några elever poängterar att klasskamraternas 
studieintresse utgör en sporre och att skolan blir roligare. Studieintresset behöver inte innebära 
att det förekommer betygskonkurrens även om ett par elever säger att viss konkurrens existerar. 

Det är en hemsk konkurrens, kanske inte just betygshets, det vet jag inte det har jag inte tänkt på så 
mycket men konkurrensen. Det är ju så sjukt för att då kommer man från en klass där man är van 
att vara bäst och alla är van att vara bäst, alla har suttit som ordförande i elevrådet ungefär och då 
mår man jättedåligt så där men man måste som tänka att man är här för sin egen skull och vi ska 
inte till samma jobb troligtvis och arbetsplatser. Vi har väldigt mycket så att vi kan jobba med 
varandra och lära av varandra så det tycker jag är positivt men det är en konkurrens helt klart. (Elev 
26) 

[…] det är ju bättre om alla får bra [betyg], när vi lärde känna varandra bättre då vill man ju hjälpa 
varandra och inte vinna över varandra eller det kan väl vara lite tävlan för skojs skull men det är 
ingen djup konkurrens så att man slåss om betyget, det är det inte. (Elev 35) 
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Nej inte alls utan det är liksom om jag undrar något så frågar jag någon och är det någon annan 
som undrar något kan de fråga mig. Det är ingen som ser ner på någon för att de inte fattar nåt som 
jag fattar utan vissa människor förstår vissa grejor och vissa förstår andra också hjälper man 
varandra. (Elev 19) 

Förklaringarna till den uteblivna betygshetsen detta varierar. En elev menar att en del uppgifter 
inom spetsämnet är så svåra att alla elever måste kämpa och därmed snarare samarbetar än tävlar. 
En annan elev säger att spetseleverna i årskurs 2 har rått dem att inte prata betyg för att minska 
stressen. I något fall upplevs det som att det är lärarna som utövar betygspress på eleverna: 

Ibland får man några kommentarer från lärarna: ”Ni är ju ’spets’ så ni borde ha bättre betyg!” […] 
Då känner man extra press. (Elev 27) 

Sammantaget menar dock eleverna att det snarare är så att de hjälps åt med skoluppgifter än 
tävlar mot varandra. I elevenkäten framkommer delvis en annan bild då nästan lika många elever 
upplever betygskonkurrens som personer som inte gör det.   
Tabell 26. Spetselevernas upplevelse av betygskonkurrens (procent) 

 

St
äm

m
er

 h
el

t 

St
äm

m
er

 g
an

sk
a 

b
ra

 

St
äm

m
er

 g
an

sk
a 

d
ål

ig
t 

St
äm

m
er

 in
te

 a
lls

 

In
ge

n
 å

si
kt

 

T
ot

al
 

Jag upplever stor betygskonkurrens på spetsutbildningen 19 24 29 19 8 99 
Kommentar: Tabellen baseras på svar från spetselevsenkäten. Bastal 326. 
 
Det är intressant att jämföra elevernas uppfattning med deras vårdnadshavares. I nedanstående 
tabell redovisas vårdnadshavarnas svar.  
Tabell 27. Vårdnadshavarnas upplevelse av betygskonkurrens (procent) 
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Mitt barn upplever stor betygskonkurrens på 
spetsutbildningen 11 25 33 13 18 100 
Kommentar: Tabellen vilar på svar från föräldraenkäten. Bastal 254. 
 
Av tabellerna framgår att vårdnadshavare i mindre grad än tenderar att uppleva stor 
betygskonkurrens.   

Betygskonkurrens kan också förklaras med egna förväntningar. I ett fåtal intervjuer säger 
eleverna att de sätter press på sig själva. Förklaringen till detta är att studietakten är snabb och att 
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det är många skoluppgifter. Ett par informanter säger att de har mycket lite tid för 
fritidsaktiviteter och träffa vänner och någon elev säger sig ha slutat sporta.  

En närliggande fråga till betygskonkurrens är om eleverna har funderat på om det är svårare 
att få höga betyg på en spetsutbildning där kanske kraven är högre och kompisarna är duktigare 
än genomsnittseleven. Några ungdomar menar att då nästan alla klasskompisar är duktiga så kan 
det vara svårare att få mycket väl godkänt (MVG). Detta kan ibland påverka självbilden menar en 
elev: 

I min gamla klass var jag nästan bäst i alla de ämnen jag var intresserad av. Men ligger alla 
[klasskompisar] på MVG-nivån så det blir lite hårdare. (Elev 5) 

Betygen kan även påverkas av att kraven i gymnasiet är högre och takten är snabbare än på 
högstadiet menar en elev. I enkäten tillfrågas eleverna om hur deras betyg har förändrats på 
gymnasiet. Svaren presenteras i tabellerna nedan. 
Tabell 28. Hur har dina betyg i spetsämnet förändrats efter att du började gymnasiet? (procent) 

Betygen ungefär samma som i nian 43
Jag har inte fått betyg än 28
Betygen lägre än i nian 18
Betygen högre än i nian 6
Annat svar 4
Total 100
Kommentar: Tabellen baseras på svar från spetselevsenkäten. Bastal 326.  

Tabell 29. Hur har dina betyg förändrats överlag efter att du började gymnasiet? (procent) 

Betygen ungefär samma som i nian 43
Betygen lägre än i nian 24
Jag har inte fått betyg än 21
Betygen högre än i nian 10
Annat svar 1
Total 99
Kommentar: Tabellen baseras på svar från spetselevsenkäten. Bastal 325. 
 
Som framgår av tabellerna anger knappt hälften av eleverna att deras betyg är ungefär de samma 
som på högstadiet, men en knapp tredjedel har ännu inte fått betyg. Av intervjuer framgår också 
att inte alla elever har börjat läsa spetsämnet ännu. Man kan utläsa en tendens till att betygen för 
spetseleverna generellt har minskat en aning. Några elever läser också ett spetsämne som inte 
finns på högstadiet och kan därmed inte jämföra sina högstadiebetyg med sina gymnasiebetyg. 

Även elevernas upplevelse av skolan som helhet är överlag mycket positiv, vilket kan 
sammanfattas i följande citat: 

Det är alldeles fantastiskt! Jag trivs jättebra på den här skolan. (Elev 37) 

I ett fåtal intervjuer säger spetseleverna att de inte alltid känner sig integrerade med de andra 
eleverna på skolan. Ett sätt att lära känna elever i andra klasser är genom moderna språk då 
spetseleverna läser dessa tillsammans med andra elever.  

Som framgår ovan är spetseleverna mycket nöjda med sin utbildning och trivs bra i sin klass, 
men det kan också finnas faktorer utanför skolan som kan påverka elevernas situation. Exempel 
på sådana faktorer är att flytta hemifrån, att pendla till skolan och kringaktiviteter utanför skolan.  
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Flytta, pendla och aktiviteter 
Ett fåtal elever har flyttat för att gå en spetsutbildning och några av dessa har intervjuats. 
Elevernas boendesituation varierar. Någon elev har flyttat med den ena föräldern, någon bor i 
egen lägenhet hos en släkting och en annan bor på elevhem med personal. Dessa elever menar att 
det är både roligt och utmanande att flytta. Att bo hemifrån innebär både mer ansvar och mer 
frihet. Två av eleverna säger att det var deras föräldrar som ordnade med boende utan skolans 
hjälp, vilket ibland upplevs som ointresse från personalens sida. Så här säger ett par elever som 
har flyttat: 

Absolut inte! Det har jag hört att spetsutbildningen har fått lite kritik för, att [skolan] inte hjälper 
[till]. Min mentor har frågat mig en gång hur det är att bo själv, en gång. (Elev 15) 

[Hur var det att flytta hemifrån?] Ja det var ju lite svårt i början men man vande sig ganska snabbt. [Vad 
var det som var svårt?] Det var väl som att man vet att man är ganska ensam här och så. (Elev 23) 

Av svaren från föräldraenkäten framgår att 70 procent av de 107 vars barn som går på ett 
gymnasium som inte ligger på hemorten menar att det helt stämmer eller stämmer ganska bra att 
det varit givande för deras barn att studera på annan ort. Ibland får föräldrarna skjuta till extra 
pengar då inackorderingsstödet inte täcker alla utgifter som mat, hyra, hemresor och fickpengar. 
Trots de extra utgifterna verkar föräldrarna vara positiva till flytten. Ett citat får illustrera:  

De [mina föräldrar] tycker att det är bra med spetsutbildningen och att jag får flytta hemifrån och 
lära mig hur man bor själv. (Elev 25) 

Om det är få elever som har flyttat för att läsa en spetsutbildning så är det fler som pendlar. 
Överlag menar dessa elever att det går bra, även om det ibland blir långa dagar. Någon elev har 
funderat på att byta till en utbildning på hemorten på grund av pendlingen.  

Utöver flytt och pendling kan även utbudet av aktiviteter påverka upplevelsen av 
spetsutbildningen. I första hand frågade vi informanterna om skolpersonalen genomför särskilda 
aktiviteter för inflyttade elever eller erbjuder särskilt stöd till dessa elever. Här är vi särskilt 
intresserade av om dessa aktiviteter ryms inom personalens tjänst eller utförs som frivilligarbete. 
Under intervjuerna framgår dock att få sådana aktiviteter genomförs och i stället berättar 
informanterna om andra aktiviteter anordnas för alla spetselever. Ett exempel är att en spetslärare 
har hjälpt eleverna att anordna kvällsaktiviteter som att gå på restaurang och bowla, vilket är 
uppskattat. De flesta aktiviteterna verkar ske inom ramen för skolundervisningen. Exempel på 
sådana aktiviteter är seminarier och föreläsningar på lärosäten och studiebesök hos 
samarbetspartners eller på museer. Några elever har även deltagit i tävlingar inom spetsområdet 
eller har anordnat tävlingar för yngre elever. Ibland anordnas dessa tävlingar av skolpersonal och 
ibland av eleverna. I vissa tävlingar deltar alla spetselever medan det är frivilligt att delta i eller 
anordna andra. En stor majoritet av eleverna tycker att dessa tävlingar är roliga även om ett fåtal 
är ointresserade trots att de upplever det som att lärarna förväntar sig att de ska delta. En stor 
majoritet av eleverna uttrycker uppskattning för dessa aktiviteter. På några skolor anordna 
eleverna själva aktiviteter. Sammantaget menar informanterna att specialaktiviteterna är något 
positivt och ökar studiemotivationen.  

Spetseleverna är mycket nöjda med sin undervisning, sina klasskompisar och hela 
studiesituationen överlag. Men vad säger de om utbildningens kvalitet?  
 
7.5 Utbildningens kvalitet  

I detta stycke redogörs för elevernas förväntningar på sina lärare, synen på ansvar för studierna, 
om spetsutbildningen lever upp till deras förväntningar samt om de skulle rekommendera en 
kompis att gå en spetsutbildning. Elevsvaren kompletteras med vårdnadshavarnas svar. 
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Förväntningar på lärarna  
När det gäller förväntningarna på lärarna så efterfrågar de intervjuade eleverna i första hand lärare 
som kan förklara och är pedagogiska. Andra efterfrågade kvaliteter är engagerade, stöttande, 
förstående och kunniga lärare. Vidare önskar intervjupersonerna att deras lärare ska se alla elever, 
lyssna på eleverna, inte pressa eleverna samt kunna väcka intresse för ämnet. Slutligen menar 
några elever att det är viktigt att lärarna har kontroll i klassrummet då de har erfarenheter av 
stökiga skolmiljöer på lägre stadier. I huvudsak tycker eleverna att lärarna lever upp till deras 
förväntningar även om ett par elever säger att en del lärare har väl höga krav och förväntningar. 
Överlag menar informanterna att gymnasielärarna är bättre än majoriteten av deras tidigare 
högstadielärare. Möjliga förklaringar till detta menar eleverna kan vara att det är roligare för 
spetslärarna att undervisa intresserade elever, vilket spetseleverna är, samt att gymnasielärarna är 
mer specialiserade än högstadielärarna. Intervjusvaren ger en indikation på elevernas uppfattning 
om lärarna och spetsutbildningen. I nedanstående tabell ges en bredare bild genom enkätsvaren.  
Tabell 30. Spetselevernas syn på lärarna (procent) 
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Spetsutbildningen motsvarar mina förväntningar    
35 52 8 2 4 
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Lärarna i spetsämnet lever upp till mina förväntningar 51 34 10 2 4 101 
Mina lärare i spetsämnet är pedagogiska  50 35 11 1 3 100 
Mina lärare i spetsämnet är kunniga  84 13 2 0 1 100 
Mina lärare i spetsämnet är engagerade 80 16 2 1 1 100 
Mina lärare i spetsämnet är stöttande 52 35 9 2 2 100 

Kommentar: Tabellen baseras på svar från spetselevsenkäten. Bastal 328. 
 
Av tabellen framgår att drygt 80 procent av spetseleverna anser att påståendet att lärarna lever 
upp till deras förväntningar stämmer helt eller stämmer ganska bra. Endast två procent tycker 
inte alls att lärarna lever upp till förväntningarna. Det finns olika sätt att mäta vilka egenskaper en 
’bra’ lärare bör ha. Nästan alla elever, 97 procent, menar att det helt stämmer eller stämmer 
ganska bra att deras spetslärare är kunniga. Nästan lika stor andel av eleverna, 96 procent, menar 
att det helt stämmer eller stämmer ganska bra att lärarna är engagerade. När det gäller synen på 
om lärarna är pedagogiska blir betyget något lägre, om än högt, då 85 procent menar att detta 
påstående helt stämmer eller stämmer ganska bra. Något fler, 87 procent, svarar att det helt 
stämmer eller stämmer ganska bra att spetslärarna är stöttande. Sammantaget kan spetseleverna 
sägas vara mycket nöjda med sina lärare, men hur ser vårdnadshavarna på sina barns utbildning? 
Är de lika nöjda med utbildningen som ungdomarna? Vårdnadshavarnas syn på lärarna 
presenteras i nedanstående tabell. 
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Tabell 31. Vårdnadshavarnas syn på lärarna (procent) 
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Spetsutbildningen motsvarar mina förväntningar      44  47       3 2 4 100 
Lärarna i spetsämnet lever upp till mina förväntningar 51 34 6 1 8 100 
Mitt barns lärare i spetsämnet är pedagogiska  43 35 5 1 16 100 
Mitt barns lärare i spetsämnet är kunniga  63 29 1 0 6 99 
Mitt barns lärare i spetsämnet är engagerade 67 21 4 0 7 99 
Mitt barns lärare i spetsämnet är stöttande 51 28 6 2 13 100 

Kommentar: Tabellen vilar på svar från föräldraenkäten. Bastal 245. 
 
Som framgår av tabellen stämmer påståendet att spetsutbildningen motsvarar förväntningarna 
helt eller ganska bra för en stor majoritet av de svarande. Överlag har de också positiva 
omdömen om lärarna, även om de liksom sina barn ger något lägre betyg för lärarnas 
pedagogiska förmåga.  

Sammantaget menar eleverna att lärarna lever upp till förväntningarna, men hur vill de att en 
bra undervisning ska vara uppbyggd? Vill eleverna i första hand att lärarna ska föreläsa eller vill de 
helst själva vara delaktiga i undervisningen? 

Här finns det en viss skillnad mellan vad elever på naturvetenskapliga och tekniska 
utbildningar jämfört med elever inom humaniora och samhällskunskap efterfrågar. Den förra 
gruppen tenderar att uttrycka större stöd för lärarledda lektioner och dubbellektioner i 
spetsämnet. Lärarens introduktion får dock inte vara för långa och eleverna vill ha möjlighet att 
ställa frågor i samband med presentationerna, vilket inte alltid är möjligt då en del lärare upplevs 
som stressade. Den senare gruppen tenderar att efterfråga mer diskussioner som en del av 
undervisningen. Gemensamt för en stor majoritet av informanterna är att de vill ha en 
kombination av lärargenomgång och eget arbete. Det egna arbetet kan bestå av olika enskilda 
övningar eller gruppövningar. Uppgifterna får gärna vara utmanande, roliga och få alla elever att 
engagera sig, säger några ungdomar. Några elever vill gärna ha alternativa läromedel som film och 
TV-program. För att läromiljön ska vara bra krävs att läraren har ordning i klassrummet och att 
det är lugn och ro i rummet.  

Ovan redogörs för elevernas beskrivningar av sina lärare och deras undervisning, men hur de 
på sin egen roll för lärandet? Nedan beskrivs intervjupersonernas syn på ansvarsfördelningen för 
ett bra lärande.  

Eget ansvar och läraransvar 
En viktig del av gymnasiet och förberedelse inför högre studier är eget ansvar för inlärningen. 
Hur ser eleverna på deras ansvar för läroprocessen och vad menar ungdomarna krävs av lärarna 
för att de ska kunna ta detta ansvar? En majoritet av de intervjuade eleverna betonar att det är 
deras eget ansvar att de gör sina uppgifter, men samtidigt önskar de lärarstöd. Stödet är viktigt då 
flera elever menar att det är ett ’stort hopp’ från högstadiet till gymnasiet. Den största skillnaden 
är att gymnasiestudier innebär att eleverna själva måste plugga utan att alltid få läxor. 
Informanterna menar att de flesta eleverna klarar detta, men att det är en läroprocess. Här är det 
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viktigt att lärarna i god tid och upprepade gånger framhåller elevernas eget ansvar för att hänga 
med i undervisningen. Några elever säger att de redan tidigare är vana vid att ta stort ansvar för 
sina studier och att det inte är så stor skillnad att gå på gymnasiet. Exempel på stöd från lärarna 
kan vara att de går igenom uppgifterna noggrant så eleverna vet vad de förväntas göra och hur de 
ska göra uppgifterna. Vidare förväntar sig eleverna att lärarna ska vara lättillgängliga så de kan få 
mer information om det behövs. Någon elev menar att så inte alltid är fallet då informationen på 
skolans hemsida inte alltid är uppdaterad och information kan vara svår att hitta. En annan elev 
menar att det också är viktigt att lärarna förklarar varför uppgifterna och kunskaperna är viktiga, 
då detta uppmuntrar eleverna till att vilja lära sig mer.  

Informanternas syn på ansvarsfördelningen för lärandet kan enklast sammanfattas med att 
eleverna ska lyssna och göra sina uppgifter och att lärarna förbereder undervisningen och rättar 
uppgifterna.  

Jag tycker att det är helt mitt ansvar att jag lyssnar på lektionerna och gör mina läxor. De [lärarna] 
förbereder mina läxor, rättar mina prov, rättar mina uppsatser. (Elev 36) 

[…] lärarna, de ger ju ganska stort ansvar till oss, de ger oss förutsättningarna, sedan är det upp till 
oss om vi vill eller inte så. De ger ganska stort ansvar för jag får stort ansvar för mig själv att göra 
vad jag vill av det och sedan har jag förutsättningar och stöd från lärarna om jag behöver hjälp eller 
extra undervisning i något så ger de mig det så de tar ansvar också men det är betydligt mer ansvar 
på oss än vad det var i till exempel grundskolan. (Elev 9) 

Ovan beskrivs förväntningar på lärarna och elevernas eget ansvar. Det är också intressant att 
undersöka vilka förväntningar eleverna hade på spetsutbildningen när de började och om 
utbildningen lever upp till dessa.  

Förväntningar på spetsutbildningen 
En liten majoritet av eleverna säger i intervjuerna att de inte hade några särskilda förväntningar på 
spetsutbildningen. Samtidigt svarar 87 procent i enkäten att påståendet att spetsutbildningen lever 
upp till förväntningarna helt stämmer eller att det stämmer ganska bra. En förklaring till avsaknad 
av förväntningar säger en del informanter är att de inte visste så mycket om utbildningen när de 
började. I den mån eleverna hade några förväntningarna handlar dessa om att få fördjupad 
kunskap inom spetsområdet samt att läsa mer inom området och läsa i snabbare takt. Ett par 
elever säger att de förväntar sig att lära sig studieteknik, ha lättare att få jobb efter utbildningen 
samt att utbildningen utgör en bra grund inför framtiden. Några elever säger att de även 
förväntade sig att utbildningen skulle innebära mycket arbete, men ett fåtal elever menar att 
kraven är lägre än de förväntade sig. Majoriteten av eleverna är nöjda med utbildningen, men ett 
par ungdomar efterfrågar mer undervisning inom spetsämnet. Så här säger en person: 

Jag trodde att det skulle vara ännu mer ’spets’, mer inriktat än vad det är just för att det känns som 
att vi har så många kurser som är obligatoriska utan att de har någon koppling till spetsämnet. (Elev 
29) 

På liknande sätt säger ett par elever att de läser många ’onödiga kurser’, det vill säga kurser i 
ämnen de anser ha svag eller ingen koppling till spetsämnet. Ytterligare en närliggande 
kommentar är att ett par elever säger att de inte förväntade sig att kraven i andra ämnen skulle 
vara lika stora som i spetsämnet. Ett citat får illustrera:  

Läraren sa en gång: ”Det här är en spetsutbildning i alla ämnen!” Men så har inte jag uppfattat det! 
(Elev 17)  

Sammantaget kan eleverna sägas ha haft få förväntningar på spetsutbildningen, men majoriteten 
är ändå nöjd efter det första året. Även om eleverna uttrycker stor uppskattning, kan det vara av 
intresse att undersöka om det finns något de tycker är mindre bra med utbildningen. Vidare är 
det intressant att undersöka vad de uppfattar som det bästa med sin utbildning. 
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Det bästa och sämsta med spetsutbildningarna  
Intervjupersonerna är eniga om att det bästa med spetsutbildningen är att få ökade kunskaper 
inom spetsområdet samt att få läsa mycket av spetsämnet/spetsämnena. Andra saker som 
upplevs som positiva är klasskompisarna och lärarna samt att eleverna känner sig sedda. 
Uppskattning uttrycks också över att en del av utbildningen är praktiskt i form av laborationer 
och exkursioner. Likaså uttrycks uppskattning över olika studiebesök. Att nästan alla elever deltar 
i diskussioner och att utbildningen inte upplevs som ’elitistisk’ ses också som positivt.  

Det sämsta med utbildningen menar eleverna är att de ibland känner sig stressade och 
pressade. Dessa känslor uppstår delvis genom en hög studietakt och ökad svårighetsgrad på 
undervisningen och delvis genom egna krav. Dessutom säger ett par elever att de känner sig 
pressade av att lärare i andra ämnen ställer lika höga krav som spetslärarna samt att politiker och 
’samhället’ har höga förväntningar på deras studieresultat. Några elever menar att det finns för 
liten möjlighet till individuella val och att detta innebär att de får läsa för lite av andra ämnen. En 
mindre grupp intervjupersoner menar att det är ganska mycket plugg och att detta ibland går ut 
över fritiden. Så här sammanfattar en elev situationen: 

Ja… kanske att det kan bli lite för ensidigt. Det känns som att allting är [spetsämnet] och sedan att 
man måste hänga med hela tiden, man kan inte ta det lugnt. (Elev 22) 

Någon elev menar också att det ibland är jobbigt att alla klasskompisar är så duktiga.  
Ytterligare ett sätt att mäta elevernas nöjdhet är att fråga om de skulle rekommendera en 

kompis att gå en spetsutbildning. Denna fråga ger också en indikation på om hur eleverna 
definierar vad en spetsutbildning innebär.  

Endast en elev säger sig avrådda från att läsa en spetsutbildning. Flera intervjupersoner kan 
tänka sig rekommendera en kompis att läsa spetsutbildningen om han/hon är beredd att jobba 
hårt eller är intresserad av spetsområdet. Detta stämmer väl överens med enkätsvaren då drygt 80 
procent svarar att det helt stämmer eller stämmer ganska bra att de skulle rekommendera en 
kompis att gå en spetsutbildning. Motsvarande procentsats hos vårdnadshavarna är 90.  
Tabell 32. Jag rekommenderar gärna en kompis att söka till denna spetsutbildning (procent) 
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Jag rekommenderar gärna en kompis att söka till denna 
spetsutbildning   56 27 5 7 6 101 
Kommentar: Tabellen baseras på svar från spetselevsenkäten. Bastal 332. 
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Tabell 33. Jag skulle rekommendera ett barn till en vän att söka till mitt barns gymnasium 
(procent) 
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Jag skulle rekommendera ett barn till en vän att söka till 
detta gymnasium 
 57 33 4 2 4 100 
Kommentar: Tabellen vilar på svar från föräldraenkäten. Bastal 254.  
 
Det viktigaste för att gå en spetsutbildning uppges i intervjuerna vara intresse för spetsämnet, 
vilket nedanstående citat visar: 

Det var något på hemsidan [Föreningen Sveriges Spetsutbildningar] som vi ville ändra. […] [”Har 
du vad som krävs?”] Just det! Det ville vi ändra till: ”Har du intresset?” […] Det är inte så att man 
måste vara jättesmart!” (Elev 2) 

Endast en elev säger att det är viktigt att vara mycket duktig i spetsämnet på förhand. Några 
elever säger att de även skulle berätta för kompisen vad utbildningen innebär och någon elev 
säger att kompisen bör veta att en del lärare även ställer högra krav i andra ämnen.  

Som framgår ovan är eleverna i huvudsak mycket nöjda med utbildningens kvalitet. De menar 
att lärarna lever upp till förväntningarna och att utbildningen är bra. Nöjdheten uttrycks till 
exempel genom att flera informanter kan tänka sig rekommendera en kompis att söka en 
spetsutbildning. De uttrycker också medvetenhet om det egna ansvaret för studierna, även om 
kraven ibland kan upplevas som höga. Vårdnadshavarna delar sina barns positiva uppfattningar 
om spetsutbildningen och svaren i elevenkäten respektive enkäten till vårdnadshavarna har stora 
likheter. 

En viktig del av spetsutbildningarna är att eleverna ska ha möjlighet att läsa kurser och delta i 
andra aktiviteter på ett högre lärosäte. Detta samarbete kan vara mer eller mindre formaliserat, till 
exempel genom specialaktiviteter för spetseleverna eller genom att de deltar på offentliga 
aktiviteter. Det bör påpekas att på en spetsutbildning erbjuds eleverna möjligheten att läsa kurser 
på universitet eller högskola men det är inte obligatoriskt. 

 
7.6 Samverkan med lärosäten och externa aktörer   

För att få delta i försöket med gymnasiala spetsutbildningar måste gymnasierna erbjuda samarbete 
med högskola och/eller universitet. Samarbetet ska ge eleverna möjlighet att ta högskole- 
och/eller universitetspoäng samt att på andra sätt få del av högskole- och universitetspersonals 
kompetens. Intervjuerna visar eleverna i årskurs 1 inte har börjat läsa högskole- eller 
universitetskurser men att många elever har haft kontakt med högre lärosäten på andra sätt. Då 
kurserna ännu inte är genomförda kan inte alla frågor angående samverkan med högre lärosäten 
besvaras i denna utvärdering.  

Nedan redogörs först för elevernas syn på kontakterna med högskola och universitet. Sedan 
beskrivs upplevelser av kontakter med andra samarbetspartner. Avsnittet avslutas med en 
beskrivning av intervjupersonernas framtida utbildningsplaner. Här presenteras även deras 
funderingar kring meritpoängens betydelse för vidare studier.  
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Samarbete med högskola och universitet   
Ungefär hälften av intervjupersonerna säger att de har varit på föreläsningar på högskolan eller 
universitetet alternativt att de haft besök av föreläsare som kommit till gymnasiet. Några elever 
har även varit på öppna föreläsningar på universitetet utanför skoltid. De elever som redan fått 
föreläsningar har ganska god kunskap om vilka kurser de kan läsa i årskurs 3 medan de övriga 
eleverna har svårare att redogöra för framtida kurser. Föreläsningarna beskrivs i positiva ordalag 
och eleverna beskriver dem som intressanta och inspirerande, ibland så inspirerande att eleverna 
blivit lockade att själva studera vidare: 

Det var inspirerande! Det gav verkligen oss motivation att plugga och komma in dit! (Elev 27) 

I undantagsfall säger ett par elever att föreläsningarna har varit svåra att förstå. Några elever har 
varit på studiebesök hos ett lärosäte och har ibland i samband med dessa träffat studenter där. Ett 
par studenter säger att de har genomfört laborationer på universitetet, vilket de uttrycker 
uppskattning för då utrustningen där är mer avancerad än på gymnasiet. Ungefär en fjärdedel av 
informanterna säger att de inte haft någon kontakt med högskolan eller universitetet. Att en del 
elever ännu inte har haft någon kontakt kan möjligen förklaras med att de inte ska läsa högskole- 
eller universitetskurser förrän i årskurs 3.  

Som framgår ovan har cirka hälften av eleverna tagit del av undervisning på ett lärosäte. Även 
om det inte finns krav på att gymnasierna ska ha andra samarbetspartners har några skolor det. 
Nedan redogörs för hur eleverna upplever dessa kontakter.  

Samarbete med andra aktörer    
I intervjuerna framgår att ett fåtal elever haft kontakt med andra aktörer än lärosäten. I ett fall har 
eleverna gjort studiebesök på ett företag inom spetsområdet. Besöket beskrivs i positiva ordalag 
och eleverna fick både en rundvandring och en kontaktperson. Efter besöket berättade alla elever 
för klassen om sitt besök. Sådana kontakter ses som viktiga då det är bra att veta hur 
spetskunskaperna kan användas i praktiken. På en annan skola har eleverna haft besök av en 
samarbetsorganisation vars personal höll en föreläsning, vilket var uppskattat. Ett par elever 
känner inte till vilka samarbetspartner skolan har och inte heller haft någon kontakt med dessa.  

Ovan beskrivs ungdomarnas upplevelser av kontakter med externa aktörer med fokus på 
lärosätena. Sådana kontakter kan vara viktiga för att eleverna ska kunna skapa sig en uppfattning 
om vad högre studier innebär. Nedan redogörs för elevernas framtidsplaner.  

Framtida utbildningsplaner 
Då spetsutbildningarna är teoretiska till sin natur är det rimligt att anta att en majoritet av 
spetseleverna planerar vidare studier efter gymnasiet. För att bli antagna på de mest attraktiva 
utbildningarna räcker det inte alltid med de maximala 20.0 poäng som en gymnasieutbildning 
maximal kan ge. I stället kan de så kallade ’meritpoängen’ som eleverna kan få för moderna språk, 
engelska, matematik och områdeskurser vara avgörande för om eleverna blir antagna eller inte. 
Det maximala antalet meritpoäng är 2.5. Via Föreningen Sveriges Spetsutbildningar har 
skolpersonal drivit frågan gentemot Utbildningsdepartementet om att alla spetselever utöver 
dessa meritpoäng ska få ytterligare extra poäng då de anser att en spetsutbildning innebär en extra 
utmaning. Inom vissa spetsutbildningar är de kurser som ger meritpoäng inkluderade, medan 
andra elever behöver läsa utökad studiegång för att får maximalt med meritpoäng. Personalen 
framhåller också att spetseleverna bör få extra poäng då det kan vara svårare för dem att läsa 
utökad studiegång för att kunna få ihop meritpoängen. Skolpersonalen menar att det är alltför 
krävande att både läsa en spetsutbildning och utökat program. Vidare menar personalen att dessa 
extra poäng skulle locka fler och bättre elever till spetsutbildningarna. Detta förslag innebär att 
spetseleverna genom att läsa maximalt med meritpoängsbaserade kurser tillsammans med de 
extra meritpoäng till skillnad från andra gymnasieelever ska kunna få ett högre värde än 22.5. 
Personalen framför också i intervjuer att eleverna känner stor oro inför hur de ska få ihop 
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maximalt med meritpoäng. Meritpoängssystemet infördes inför hösten 2010.121 Med anledning av 
personalens oro och att systemet är relativt nytt är det intressant att se hur eleverna tänker kring 
meritpoängen. Ingen av eleverna i jämförelseklasserna svarar att frågan om meritpoäng var 
avgörande för att de valde att inte läsa en spetsutbildning.  

Ingen av de intervjuade eleverna säger att de funderade på att avstå från att gå en 
spetsutbildning på grund av svårigheter att ta meritpoäng. I stället säger en fjärdedel av 
intervjupersonerna att de inte funderade över meritpoängen vid sitt gymnasieval. Ett par elever 
säger att de funderar på hur de ska kunna få maximalt med meritpoäng och att de anser att det är 
viktigt att få maximala antalet poäng för att kunna välja önskad utbildning på högskolan eller 
universitetet. Knappt hälften av eleverna kan redogöra för vilka kurser som ger meritpoäng. En 
elev ska läsa en extrakurs för att få meritpoäng och en annan elev ska avstå från moderna språk 
trots att detta innebär färre meritpoäng. Ett fåtal elever har en felaktig uppfattning av hur 
meritpoäng erhålls. Någon elev menar till exempel att elever på traditionella gymnasieprogram får 
meritpoäng för kurser som spetseleverna inte får meritpoäng för även om det är samma kurs. En 
dryg fjärdedel av intervjupersonerna säger sig ha mycket dålig, eller ingen, koll på 
meritpoängssystemet. Dessa elever visar inte heller något större intresse för att läsa kurser som 
ger extra poäng. I något fall kan det handla om bristande information. Så här säger två elever: 

Jag har verkligen inte koll på det här med meritpoäng! (Elev 5) 

Det här med meritpoäng känns så nytt. Det känns så avlägset. Det är svårt att få grepp om det! […] 
Det har varit dåligt med information om det också, tycker jag. (Elev 37) 

Ett fåtal av de elever som säger att de själva inte funderar över meritpoängen har klasskompisar 
som pratar om meritpoäng och som planerar att läsa en extra kurs för att få meritpoäng. Några 
elever säger att de kurser som ger meritpoäng redan är inkluderade i deras program och att de är 
nöjda med det. 

Som framgår ovan är elevernas intresse och kunskaper för meritpoängen begränsade, vilket 
inte överensstämmer med personalens bild. Vi får anledning att återkomma till frågan om 
meritpoäng i slutdiskussionen. 

Av elevenkäten framgår att knappt 90 procent planerar att studera vidare. Däremot är det inte 
givet vilket område de vill läsa. En fjärdedel svarar att de funderar på att läsa vidare inom ett 
annat område. Ungefär lika många elever svarar att de planerar att läsa vidare inom spetsämnet 
som elever som uppger att de inte vet inom vilket område de vill läsa vidare inom. Drygt 90 
procent av vårdnadshavarna svarar att de tror att deras barn kommer att studera vidare efter 
gymnasiet och lika många tror att deras barn skulle ha studerat vidare även om de inte valt en 
spetsutbildning. Knappt 60 procent svarar att de tror att deras barn kommer att läsa vidare inom 
spetsområdet. En fjärdedel svarar att de inte vet vilket område barnet kommer att läsa och 16 
procent tror att deras barn kommer att välja ett annat område.  

En mindre grupp elever säger att de först vill ha ett sabbatsår och sedan studera vidare. Ett 
par elever har inte några direkta framtidsplaner och tycker att det känns skönt. Ett fåtal elever 
säger att spetsutbildningen har påverkat deras syn på högre utbildning. Dessa ungdomar menar 
att de nu ser större möjligheter till vidare studier, att det inte känns lika svårt att läsa en högre 
utbildning och att spetsutbildningen är en bra förberedelse för vidare studier. Att övriga 
intervjupersoner inte säger att spetsutbildningen har påverkat deras framtidsplaner kan bero på 
att de redan innan gymnasiet hade vidare utbildningsplaner. 

Ovan framgår att eleverna har haft varierande mycket kontakt med lärosätena, men att dessa 
kontakter har gett positivt intryck. Kontakten har till stor del bestått av föreläsningar. På de 
skolor som har andra externa samarbetspartners har ungefär hälften av eleverna haft kontakt med 
dessa. Även denna kontakt upplevs som positiv. Ungdomarnas framtidsplaner består i huvudsak 
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av planer på vidare studier. En majoritet planerar att läsa vidare inom spetsområdet. Ett fåtal 
elever har funderat över meritpoängens betydelse för framtida studier.  
 
7.7 Analys och slutsatser kring intervjusvaren  

Den stora majoriteten av spetseleverna har läst vid kommunala högstadier utan någon särskild 
inriktning. De flesta spetseleverna kommer från den kommun där spetsgymnasiet ligger. Flera 
elever pendlar till utbildningen och ett fåtal har flyttat till orten. Spetseleverna uppger olika skäl 
till utbildningsvalet. De vanligaste orsakerna är att de är intresserade av spetsämnet, att de ville gå 
på en särskild skola, att de ville gå just spetsutbildningen eller bli utmanade. Det främsta 
argumentet mot att börja en spetsutbildning är att det krävs mycket skolarbete, vilket kan gå ut 
över fritidsaktiviteter. Av enkäten till eleverna i liknande klasser framgår att de ungdomar som 
valde bort en spetsutbildning i huvudsak motiverar detta med att de är osäkra på om de skulle 
klara av en spetsutbildning. Ett annat argument är jämförelseeleverna uppger att de inte var 
intresserade av att gå en spetsutbildning. Av enkäten till spetseleverna framgår att den vanligaste 
informationsvägen för att få vetskap om utbildningen är genom personer i deras närhet. 
Dessutom uppger eleverna att öppet hus är ett vanligt sätt att få information om utbildningen. En 
majoritet av spetseleverna säger att de själva ville gå en spetsutbildning. Flera ungdomar säger att 
de blivit uppmuntrade av högstadielärare att söka utbildningen. Omgivningen har oftast inte så 
mycket information om vad en spetsutbildning innebär men intervjupersonerna säger att deras 
föräldrar är positiva till deras val. En majoritet av spetseleverna har vårdnadshavare som läst på 
högskola och/eller universitet. Av de vårdnadshavare som besvarat enkäten har en majoritet läst 
mer än fyra år.  Kompisarna verkar däremot ha liten kunskap om vad en spetsutbildning innebär. 
En majoritet av spetseleverna har positiva erfarenheter av antagningsintervjun och det personliga 
brev som ibland krävs för att bli antagen till ett spetsprogram. Upplevelserna av 
antagningsproven varierar. En del ungdomar tycker att det var ganska lätt medan andra tycker att 
det var svårt eller jobbigt att genomföra proven. Ett fåtal elever har fått hjälp av högstadielärare 
eller föräldrar att förbereda sig inför antagningsprocessen.  

Majoriteten av eleverna på spetsutbildningen var bekanta med spetsgymnasiet på förhand och 
nästan alla hade en positiv bild av skolan, inte minst när det gäller kompetensen inom 
spetsområdet. När det gäller upplevelsen av spetsutbildningen säger eleverna att det är roligt att 
fördjupa sig i inom sitt intresseområde. Några elever säger att deras intresse för spetsområdet har 
ökat. Att inte alla elever säger detta kan bero på att de redan innan hade ett stort intresse. En del 
elever vill läsa mer av spetsämnet, medan andra vill läsa mer av andra ämnen. Ett fåtal elever 
kritiserar att lärare i andra ämnen ställer lika höga krav som spetslärarna. När det gäller relationen 
till klasskompisarna säger intervjupersonerna att det är god sammanhållning i klassen och bra 
diskussioner på lektionerna. Även vårdnadshavarna har en positiv bild av stämningen i klassen. 

När det gäller studiesociala frågor svarar en majoritet av eleverna och deras vårdnadshavare 
att både spetslärare och andra lärare lever upp till förväntningarna. I den mån kritik lyfts handlar 
det om att vissa spetslärare är opedagogiska eller opersonliga. Relationen till klasskamraterna 
beskrivs som mycket god. Det upplevs som positivt att gå med personer som har stort 
studieintresse. Ungefär lika många elever som tycker att det är bra att gå i en mindre klass som 
elever som hade önskat en större klass. Betygskonkurrens verkar inte förekomma i någon större 
utsträckning bland spetseleverna även om flera av dem säger att de vill ha höga betyg. De elever 
som har flyttat tycker att det är en rolig erfarenhet, även om det också är utmanande. 
Vårdnadshavare med barn som har flyttat för att gå en spetsutbildning tycker att det varit givande 
för deras barn, men en del menar att det är kostsamt. Pendlarna menar att det går bra att pendla 
men att skoldagarna ibland blir långa. Få elever säger att personalen anordna aktiviteter utanför 
skoltid. Däremot anordnas olika aktiviteter för spetseleverna under skoltid, vilket 
intervjupersonerna tycker är positiv.  

En stor majoritet av eleverna är även nöjda med utbildningens kvalitet då det tycker att 
lärarna är kunniga och engagerade. Denna uppfattning delas av deras vårdnadshavare. En del 
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elever framhåller att de vill ha fler diskussioner på lektionerna, men annars är de mycket nöjda 
med undervisningens upplägg. I intervjuerna uttrycks stort ansvar för det egna lärandet, men 
också ett behov av information av lärarna vilka uppgifter som ska göras. Ibland upplever en del 
elever att skolarbetet tar mycket tid och att de får svårt att hinna med fritidsaktiviteter. Ungefär 
hälften av de intervjuade eleverna hade inga särskilda förväntningar på spetsutbildningen men är 
ändå väldigt nöjda med den. I den mån förväntningar fanns handlade dessa i huvudsak om att få 
lära sig mer inom spetsområdet, en önskan som uppfylls. Det bästa med att gå en spetsutbildning 
anses just vara den djupare förståelsen av spetsämnet. Det som ibland upplevs som negativt är 
den upplevda pressen att hänga med i utbildningstempot. En annan negativ faktor är att lärare i 
andra ämnen ställer för höga krav. Sammantaget är spetseleverna ändå mycket nöjda, vilket även 
märks genom att nästan alla skulle rekommendera en kompis att gå utbildningen. För att 
kompisen ska vara lämplig för en spetsutbildning krävs att denna har stort intresse och är beredd 
att plugga mycket. Även vårdnadshavarna kan beskrivas som mycket nöjda. 

Runt hälften av eleverna har varit på föreläsningar på ett lärosäte och omdömena är nästan 
uteslutande positiva. Även de elever som haft kontakt med andra samarbetspartners är nöjda. 
Nästan alla elever planerar att studera vidare och en majoritet inom spetsområdet. Endast ett fåtal 
spetselever funderar över meritpoängens betydelse för möjligheterna att bli antagen på en 
högskola eller ett universitet.  

I kapitel 6 och 7 redogörs för intervju- och enkätsvar med skolpersonal och elever. I nästa 
kapitel redogörs för huvudmäns och universitetspersonals bild av spetsutbildningarna. Dessa 
aktörer deltar oftast inte i vardagsarbetet med spetsutbildningen men är ändå centrala aktörer för 
utbildningarnas genomförande. 
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8. Redovisning av intervjuer med utbildningsanordnare och representanter 
för universiteten  
Det här kapitlet handlar först om vilka erfarenheter utbildningsanordnare, kommunernas 
företrädare i utbildningsfrågor eller rektor på friskola har av spetsutbildningen. Den andra delen 
utgörs av en beskrivning av de erfarenheter av spetsutbildningen som de personer som företräder 
lärosätena i samarbetet har. Ett urval av fem skolor av de nio som startade sina 
spetsutbildningsprogram hösten 2009 har gjorts. Valet föll på matematikutbildningen på 
Danderyds gymnasium, spetsutbildningen i humaniora vid Vasaskolan i Gävle, utbildningen i 
biomedicin vid Härnösands gymnasium, Historieprogrammet vid Katedralskolan i Lund och 
Scienceprogrammet på Europaskolan i Strängnäs. Fyra av de fem skolorna har kommuner som 
huvudmän medan Europaskolan i Strängnäs är en friskola som drivs av en privat stiftelse. 
Telefonintervjuer har gjorts med fem utbildningsanordnare, varav fyra företrädare för kommuner 
samt rektorn för Europaskolan. Vidare intervjuades fem företrädare för universiteten i 
Stockholm, Uppsala och Lund samt företrädare för Mittuniversitetet respektive Kungliga 
Tekniska Högskolan (KTH).  

Intervjuerna med företrädare för kommunerna kretsar kring frågor som beskrivning av 
kommunen utifrån faktorer som sysselsättningsstruktur, utbildningstradition och om det finns 
andra gymnasieprogram i kommunen med riksintag. Nästa frågekategori handlar om varför 
kommunen deltar i spetsutbildningsförsöket och om kommunalt stöd ges till andra 
gymnasieutbildningar med riksintag i kommunen. Vidare ställdes frågor om det satsat extra 
resurser på spetsutbildningen, till exempel i form av extra personal eller stöd till boende för elever 
som vill flytta till kommunen för att gå en utbildning. Då det i utvärderingen från 2010 framgår 
att flera spetutbildningar hade lågt söktryck ställdes även frågor kring detta. Här är det till 
exempel intressant att veta vem kommunföreträdarna tycker bör ha det ekonomiska ansvaret för 
spetsutbildningen. Sedan ställdes frågor om hur de definierar vad en ’spetsutbildning’ innebär. 
Dessutom ombads kommunföreträdarna att ge sin syn på om det finns något i förordning, 
examensmål, ämnesplaner eller liknande som kan förändras eller förbättras för att underlätta för 
spetsutbildningarna. Slutligen frågades om de har planer på att även delta i försöksverksamheten 
med spetsutbildningar på högstadiet. Liknande frågor ställdes till företrädare för universiteten. 
Dessutom ställdes frågor om vilka aktiviteter spetseleverna erbjuds på universitetet, hur 
institutionen/avdelningen finansierar spetselevernas studier och hur de uppfattar regeringens och 
nationella politikers intresse för försöksverksamheten.122   
 
8.1 Utbildningsanordnare  

Intervjuerna inleddes med att informanterna ombads beskriva den kommun de representerar med 
fokus på utbildningsfrågor och sysselsättningsstruktur. Nedan presenteras utbildningssamordnas 
svar.  

Bakgrundsbeskrivning av de fem kommunerna 
Utbildningstraditionen i Danderyd är präglad av den socioekonomiska miljö som råder i 
kommunen. Danderydsborna har de högsta inkomsterna och den högsta utbildningsnivån i 
jämförelse med invånare i andra svenska kommuner.  Detta innebär att en stor majoritet av 
invånarna ser utbildning som något viktigt. Danderyd beskrivs som en tjänstemannakommun där 
invånarna är högutbildade. Danderyd är också den kommun där flest elever fortsätter till 
högskolestudier efter avslutad gymnasieskola då ungdomarna ofta känner tryck hemifrån att de 
ska utbilda sig. I kommunen finns en kommunal gymnasieskola och fristående skolor. En av 
friskolorna är Viktor Rydbergs gymnasium som har en spetsutbildning i engelska. Det finns inget 
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universitet eller högskola i kommunen utan Danderyds gymnasium samarbetar med Stockholms 
universitet.  

Gävle beskrivs som en arbetarstad där invånarna har ganska låg utbildningsnivå och där det 
saknas gedigen utbildningstradition. Vasaskolan, som bedriver spetsutbildning i humaniora, är en 
av Sveriges äldsta skolor. Skolan är ett gammalt läroverk där många av stadens akademiker har 
gått och tidigare elever låter gärna sina barn och barnbarn gå på skolan. Det finns en högskola i 
Gävle men spetsutbildningen i humaniora samarbetar med Uppsala universitet inom ämnena 
engelska, teologi och historia. I kommunen finns tre stora kommunala gymnasieskolor som har 
ungefär fyratusen elever. Dessutom finns det fyra fristående gymnasier och ytterligare ett startar i 
höst. Sysselsättningsstrukturen i kommunen är traditionellt industri inom trä- och 
pappersbranschen, men flera industrier har lagt ner och staden är sakta på väg att omvandlas till 
tjänste- och servicestad. 

Kommunföreträdaren i Härnösand kallar staden för ’centrum’ för regionens utbildning och 
beskriver kommunen som en skolstad som har lång tradition av såväl teoretiska utbildningar som 
yrkesutbildningar. Härnösand är en tjänstemannastad där kommuninvånarna har hög 
utbildningsnivå. I staden finns en gymnasieskola och ett frigymnasium som erbjuder 
yrkesprogram. Friskolan konkurrerar därmed inte med den kommunala skolan. Delar av 
Mittuniversitetet är beläget i Härnösand men spetsutbildningen med inriktning på biomedicin 
samarbetar med Campus Sundsvall.  

Det finns en mycket lång tradition av att studera i Lund, vilket tar sig uttryck i en förväntan 
både från vuxenvärlden och från ungdomar om att man ska gå i skola och ska ha hög utbildning. 
Detta gör att lundabor ofta går teoretiska gymnasieprogram och utbildningsnivån i kommunen är 
allmänt hög. I Lund finns fyra stora kommunala gymnasieskolor, varav tre har 
högskoleförberedande program och ett har yrkesprogram. Lund har stor attraktionskraft och runt 
60 procent av gymnasieeleverna pendlar från kranskommunerna för att läsa i Lund. Skolorna i 
Lund har väldigt högt söktryck och därmed har de mycket höga intagningspoäng på alla sina 
utbildningar. Det gör att kommunens skolor står sig mycket väl i konkurrensen med fristående 
skolor med liknande program. 

Strängnäs har en lång bildningstradition som kommuninvånarna är stolta över. Att det en gång 
i tiden fördes diskussioner om huruvida Sveriges första universitet skulle ligga i Strängnäs eller 
Uppsala gav Strängnäs gott rykte som utbildningsstad. I dag beskrivs Strängnäs som en idyllisk 
liten kommun där många invånare har god utbildning och relativt hög inkomst. Många boende i 
kommunen arbetspendlar till Stockholm och Strängnäs beskrivs mer som en tjänstekommun än 
en arbetarkommun. Det finns någon enstaka större industri men det är läkemedelsindustrin som 
dominerar och som drar till sig kvalificerade högutbildade människor från jordens alla hörn. I 
kommunen finns två gymnasieskolor, en kommunal skola och Europaskolan som är en friskola. 
Europaskolan har sedan starten riktat sig till studiemotiverade elever från hela Sverige.  

I de flesta kommunerna finns andra utbildningar med riksintag som till exempel marina 
läroverket med marinbiologiska utbildningar i Danderyd, cirkusutbildningen i Gävle och curling- 
och handbollsgymnasium i Härnösand. I Gävle, Härnösand och Strängnäs finns ordnat 
elevboende för elever som flyttar till orten för att läsa vid något av spetsprogrammen men i 
Danderyd och Lund får familjerna lösa boendet det på egen hand. 

Av ovanstående beskrivning framgår att de kommuner som ingår i intervjuundersökningen 
generellt sett kan beskrivas som kommuner med utbildningstradition och tjänstekommuner. 
Nedan redogörs för informanternas beskrivning om varför deras kommun deltar i 
försöksverksamheten med spetsutbildningar.  

Varför delta i försöksverksamheten? 
Det är intressant att studera hur initiativet till att delta i en försöksverksamhet kom till. Likaså är 
det intressant att undersöka vad det är som gör att skolor och kommuner vill delta och hur 
diskussionerna om att bifalla ansökan gick och vilka argument för eller emot som anfördes. 
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De flesta intervjupersonerna svarar att initiativet kommer från skolan, antingen från rektor 
eller lärare eller från en lärargrupp på skolan. Någon informant är osäker på hur initiativet togs då 
denna inte var med i processen vid denna tidpunkt. Eftersom initiativet oftast kommer från 
skolpersonalen är det också dem som formulerar ambitionen och skriver ansökan. Delvis kan 
intresset för spetsutbildningarna förklaras med att de flesta skolorna är utsatta för konkurrens, 
spetsutbildningen blir då ett sätt att profilera sig. Vissa huvudmän säger att det är tradition i 
kommunen att ha samarbete mellan gymnasieskolan och universitet. Det framhölls också att 
universiteten vill samarbeta med gymnasieskolan. Så här säger en person:  

[…] de har ju ett intresse av att försörja sina egna universitet med kvalificerade elever. […] varje 
professor vill ju ha duktiga elever och det är ju i dag en konkurrens mellan universiteten om elever. 
Det är ju klart att det finns en konkurrensfördel om man kan locka in en gymnasieungdom på 
[lärosätet] och sedan ska han välja ett universitet och det är klart att det är en liten fördel om han är 
inarbetad på [lärosätet]. (IP 4) 

Det ges olika förklaringar till varför kommunerna ansökte om att få anordna en spetsutbildning. 
Exempel på sådana förklaringar är att det är en marknadsföringsfråga och en varumärkesfråga, 
det gäller att frammana bilden av att skolan satsar på vetenskaplig spets. Flera informanter 
påpekar att politikerna har varit väldigt positiva till att skolpersonalen tar egna initiativ. Även om 
tongångarna varit positiva till spetsutbildningar så har det förts diskussioner om för- och 
nackdelar. En farhåga som nämns är om det skulle gå att attrahera tillräckligt antal sökande, vilket 
också visat sig vara ett problem på många av programmen. Ett annat problem som diskuterades 
är hur boende ska ordnas för elever från andra kommuner, detta gäller inte minst i kommuner där 
det inte finns någon möjlighet att erbjuda kommunala bostäder. De flesta kommunföreträdarna 
är tveksamma till hur kravet riksrekrytering ska kunna uppnås. Flera informanter nämner 
’regionrekrytering’ som en mer hanterbar möjlighet. Argumenten för regionrekrytering är flera, 
bland annat för att skolan inte kan hjälpa till med boende, att det går att pendla inom regionerna, 
att eleverna anses för unga för att bo på egen hand och att det är en kostnadsfråga för 
föräldrarna. Informanterna framhåller att de inte anser att vårdnadshavarnas ekonomi ska vara 
avgörande för om en begåvad elev ska ha praktiska möjligheter att gå en spetsutbildning.  

 En fråga som också kommer upp är huruvida eleverna har några vinster rent taktiskt av att gå 
de här utbildningarna. Spetseleverna får läsa i ett tuffare tempo och riskerar därmed att få sämre 
betyg än sina skolkamrater som har mer tid på sig. Eleverna får inga meritpoäng för att de går en 
tuffare utbildning utan de gör det av rent intresse. Denna åsikt framförs också av 
gymnasiepersonalen.  

För att en vision om en spetsutbildning ska kunna förverkligas kan skolan också behöva stöd 
av kommunen. Nedan presenteras intervjupersonernas svar angående om kommunerna stöttat 
spetsutbildningen och i så fall hur.  

Stöttar kommunerna etablering av spetsutbildning? 
Att genomföra förändringar eller att utveckla en verksamhet medför vanligtvis extra kostnader. 
När försöket om riksrekryterande spetsutbildningar startades sköts inte till några extra resurser 
från staten utan det är upp till huvudmannen att lösa de ekonomiska frågorna. Riksrekrytering 
innebär att elever ska kunna flytta till utbildningsorten från hela landet för att läsa en 
spetsutbildning, vilket innebär att de elever som vill flytta till orten har behov av boende. För att 
utbildningarna ska bli kända krävs informationsinsatser så att alla ungdomar som eventuellt är 
intresserade av att gå utbildningarna får vetskap om att de finns. Information om att 
utbildningarna finns måste nå ut i landet om elever från hela landet ska kunna söka till 
utbildningarna. För den enskilda skolan kan detta innebära ekonomiska påfrestningar. Hur ser 
man de från huvudmännens sida på att en skola i kommunen blir anordnare av en 
spetsutbildning? Är det bara positiv reklam för kommunerna som ofta vill profilera sig inom 
utbildningsområdet eller satsar huvudmännen resurser på utbildningen?  
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Nedanstående presentation handlar om huruvida kommunen stöttar etableringen av spets-
utbildningen dels med avseende på skolpeng, personal, boende, information eller annat, dels om 
spetsutbildningen, i de fall det finns andra riksrekryterande utbildningar i kommunen, får samma 
stöttning. Här varierar svaren något men i princip är svaret ’nej’, spetsprogrammen får inga extra 
resurser utan skolan får lösa det inom befintlig budget. Ett citat får illustrera: 

Alltså jag kan inte se i budget att man har tillskjutit extra medel men inom given ram har man 
uppmanat rektor att försöka utveckla och behålla den här utbildningen. (IP 1) 

Vid närmare eftertanke säger någon informant att skolpengen per elev är ungefär 15 procent 
högre på grund av att det är så få elever i klassen så det kan behövas förstärkning. I någon 
kommun har skolan garanterats skolpeng upp till ett visst antal elever även om det varit färre 
elever i klassen under de första åren av försöket. I övrigt görs ingenting från kommunens sida 
utan skolan har hela ansvaret inom givna ramar. Så här säger en huvudman: 

De får skolpeng utifrån det program som spetsutbildningen bedriver inga extra pengar. [Inga extra 
pengar?] Nej. [Finns det någon frihet på själva skolan att omfördela pengar mellan programmen så att det skulle 
kunna ta resurser från andra mer traditionella utbildningar?] Ja, rektor har helt frihet att lägga pengar på 
det, det ligger helt på rektorsnivå. (IP 3) 

I de flesta kommuner får den enskilda skolan ganska ograverat de pengar som kommunen avsatt 
för utbildning. Sedan är det upp till rektor att uppfylla kommunens undervisningsmål inom givna 
ramar. På frågan om skolan kan omfördela pengar för att klara kraven på hur en spetsutbildning 
ska genomföras, svarar en person att det finns vissa möjligheter: 

Nej alltså så hårt knutet är det inte utan allting flätas mer eller mindre samman det är klart att det 
finns en viss tanke bakom pengen till programmet och eleven. Men det finns alltid viss 
omfördelningsmöjlighet, samläsningsmöjligheter, eller gemensamma funktioner. Vi har stöttat upp 
[…] skolan i sig själv värnar om att det här ska fungera. Skolan har ansvar för att det här ska 
fungera. (IP 2) 

Förvaltningarna delegerar till skolledningen och varken förvaltning eller politiker lägger sig i hur 
pengarna fördelas utan det är skolan som tar ansvar för genomförandet och upplägget. Detta 
skulle kunna innebära att spetsutbildningarna tar resurser på andra utbildningars bekostnad, men 
informanterna menar att spetsprogrammen är en marginell verksamhet. På så sätt ser de inga 
risker med detta utan de ser snarare fördelar som att det positiva spiller över på andra 
utbildningsprogram på skolan.  

För att riksrekrytering ska fungera måste det finnas praktiska möjligheter för intresserade 
ungdomar att finna ett boende på orten där utbildningen bedrivs. Det krävs också att 
hemkommunen tar sitt ansvar. Vissa hemkommuner ger de utresande eleverna inackorderings-
bidrag och hemresebidrag. Det förekommer dock att elever nekas inackorderingsbidrag och kan 
tvingas tacka ’nej’ till utbildningen på grund av detta. I någon kommun finns subventionerat 
boende för elever som kommer utifrån för att läsa på orten och i en kommun finns personal som 
tittar till eleverna och håller kontakt med deras föräldrar.  

Alla elever som kommer från andra kommuner erbjuds ett subventionerat boende och 
hemkommunen ger ett frivilligt inackorderingsbidrag. [Är inackorderingsbidraget ett frivilligt åtagande från 
hemkommunen?] Ja (IP 3) 

De kommuner som erbjuder boende lägger ganska mycket omsorg på att det ska fungera, bland 
annat berättar en förvaltningschef att de har gjort en undersökning bland de inackorderade 
eleverna. Syftet med undersökningen är att följa upp vilka önskemål eleverna har och hur nöjda 
de är med sin situation och om de vill ha mer hjälp från kommunen. Det visade sig att de inte vill 
ha några ”mammor eller pappor som tar hand om de kvällarna”(IP 3). Eleverna vill känna att de har 
sin lägenhet och tar sitt ansvar.  

Disputerade lärare kan visserligen bidra med djup och bredd i undervisningen, men kan också 
innebära höjda lönekostnader. I ett fåtal kommuner har någon person anställts specifikt för att 
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arbeta med spetsutbildningen. På flera av skolorna fanns disputerade forskarerfarna lärare med 
koppling till högskolan redan innan spetsprogrammet startades. Detta innebär att en majoritet av 
verksamheten bedrivs med befintlig personal utan nyanställningar. Två citat får beskriva 
situationen:  

Det fanns forskarerfarna lärare och ett antal disputerade med koppling till […] universitet. (IP 3) 

Många lärare är disputerade men de fanns innan vi sökte spetsprogram. (IP 4) 

Vissa huvudmän säger att rikstäckande information inte behövs då programmen ändå fyller sina 
utbildningsplatser i och med att spetsprogram ofta ges på populära skolor med högt söktryck. I 
de kommuner där spetsutbildningen har svårare att fylla platserna säger en person att det är 
mycket svårt att nå ut med information utanför hemkommunen. Sådan informationsspridning 
vilar ofta på att skolpersonalens egna kontakter utanför kommunen sprider informationen vidare. 
Det tar dock tid att etablera en ny utbildning och göra den känd då det finns så många 
utbildningar och så mycket information som ungdomarna ska ta till sig. Ytterligare ett 
informationshinder är att inte kommuner uppskattar att det kommer information från andra 
kommuner, utan de är angelägna om att behålla sina egna elever i kommunens egna skolor. Så här 
säger en person: 

Men sen är det ju så också att när man nu har ett sådant enormt utbud av olika huvudmän för det är 
ju inte bara kommunen utan det finns oerhört många fristående och då även om vi nu här har en 
mycket mer renodlad gymnasieskola så finns det ändå tendenser till att nischa in sig och då kommer 
de här orden fram ju spets man spetsar till sitt utbud så spetsutbildning på något vi, jag vet inte 
riktigt hur man ska, vad spetsutbildning står för jag tror inte alla ungdomar vet för det finns så 
många andra som vill ha spets på sina utbildningar. (IP 2) 

Ja lite grann har det gjort ju, nu är det ju så att majoriteten kommer ändå ganska nära ifrån men 
sedan gäller det att komma ut det är inte så jätteenkelt man söker sig till de informationssajter som 
finns men det är inte så att man kan göra massutskick till alla niondeklassare i hela landet det finns 
inte en möjlighet ju, det är en begränsning av vad man kan göra. (IP 2) 

En kommunal företrädare berättar att de har marknadsfört utbildningarna i kommunen ganska 
intensivt eftersom konkurrensen är hård. Mest sker det inom den egna regionen men även i andra 
kommuner och i grannlänen. Marknadsföringen sker centralt på förvaltningen för alla 
kommunens utbildningar beroende på hur söktrycket ser ut. En basmarknadsföring i media med 
riktade insatser där det behövs.  

Ja det har vi, vi har ju stora informationsinsatser varenda år för elever som går ut nian. Och det 
börjar redan på hösten och det är väldigt systematiskt och då är det först allmänna informationer 
sen får man också uppleva utbildningarna så det är allt ifrån att föräldrarna kommer med sitt barn 
och sitter och lyssnar till att man får uppleva hur det är att gå på skolan. Ett jätteviktigt jobb som vi 
håller på med jämt väldigt mycket. […] Vi har liksom olika delar det som allmänt och generellt det 
gör vi och det som är specifikt för skolan det gör skolan så de gör ju sådana här öppna hus och 
informationskvällar det arrangerar de. (IP 3) 

Ovan beskrivs kommunernas stöd till spetsutbildningar, främst med fokus på rekrytering och 
information. Att flytta hemifrån till utbildningsorten kan vara ett stort steg för ungdomarna. 
Nedan presenteras informanternas svar angående om kommunen ger stöd till dessa elever 
utanför skoltid.  

Stöttas inflyttade elever utanför skoltid? 
På ett flertal skolor finns det andra utbildningar, vanligtvis inom olika idrotter, som har 
riksrekrytering. För de eleverna är det kanske nästan självklart att de ägnar all sin lediga tid åt den 
sport de har valt att ägna sig åt men vad erbjuds de teoretiska eleverna på fritiden. Frågan som 
ställdes var om kommunen stöttar inflyttade elever utanför skoltid eller om skolorna får stöd för 
sådan verksamhet. De flesta svarar att de inte gör några speciella insatser för inflyttade elever utan 
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de är välkomna till kommunens allmänna utbud av fritidsaktiviteter. En huvudman svarar att 
skolan är i princip alltid öppen för de egna eleverna där finns datorer, studieplatser och 
idrottsutrustning.  

En spetsutbildning kan ha både positiva och negativa effekter på övrig gymnasieutbildning. I 
nästa avsnitt beskrivs intervjupersonernas syn på om andra utbildningar har påverkats av 
spetsutbildningen.  

Spetsutbildningens påverkan på övrig gymnasieutbildning i kommunen 
På frågan om spetsutbildningen påverkar övriga program på skolorna, positivt eller negativt, och i 
så fall hur, svarar informanterna att när det gällde ekonomi så är det i så fall högst marginellt 
eftersom det är så liten grupp elever det handlar om. Ett citat får illustrera: 

Nej inte i [kommunen] inte när man har så stora skolor som har mellan [antal elever] så är det 
oerhört marginellt. Vi har överfullt på alla program vilket ger en resursförstärkning till hela skolan. 
(IP 2) 

Däremot påtalar flera personer att det har en annan effekt, nämligen att de väldigt 
studiemotiverade eleverna gör att lärandet och pedagogiken utvecklas vilket också sprids i 
lärarkollegiet. På så sätt kan spetsutbildningen sägas ha positiva pedagogiska effekter. 

Spetsutbildningen anses ha viss effekt på andra utbildningar i kommunen. Utvärderingen från 
år 2010 om spetsutbildningarnas första år visar att det ibland kan vara svårt att locka elever till 
utbildningarna. 

Svårigheter med att rekrytera elever 
Inte alla spetsutbildningar fyllde sina platser vid antagningarna hösten 2009 och 2010. Detta kan 
ses som ett problem dels då det kan bli för små grupper för att undervisningen ska fungera bra, 
dels för att det kan det bli ekonomiskt betungande för skolan. Hur förklarar informanterna att 
spetsutbildningarna inte fyller sina platser? Vad kan göras åt saken och vem bär huvudansvaret 
för detta?  

De vanligaste svaren handlar om att ungdomarna inte vill flytta och att föräldrarna inte vill att 
deras ungdomar ska flytta hemifrån när de bara är femton-sexton år. Dessutom medför det extra 
kostnader för familjen att ha sitt barn på annan ort för att studera. I Sverige finns inte heller en 
tradition av att flytta för att studera. Samtidigt som det verkar svårt att få ungdomar att flytta till 
en spetsutbildning, förekommer det att ungdomar flyttar till riksidrottsgymnasier. En informant 
menar att det ändå inte helt går att jämföra riksidrottsgymnasiernas popularitet med 
spetsgymnasierna, detta inte minst eftersom idrottsungdomarna drivs av ett mycket stark 
specialintresse. Så här säger intervjupersonen: 

Det ska mycket till för att någon ska bege sig uppifrån [nordligaste Sverige] ner till 
[spetsutbildningsorten] för att hyra bostad och så vidare de är ju barn fortfarande när de börjar i 
gymnasiet. Personligen tror jag att man får nog räkna med att allting som inte handlar om 
elitidrottssatsningar där det är personer som har extrem specialtalang med inriktningar och 
uppbackade av klubbar och sånt där liksom och har redan ägnat halva sin vakna tid åt sitt 
specialintresse så kommer de här riksförflyttningarna, jag tror aldrig att det kommer att bli en riktigt 
stor grej. (IP 5) 

En annan av informanterna menar att det kan ha betydelse var personen kommer ifrån. För barn 
till akademiker i storstadsområdena kanske inte steget är så stort till att börja en spetsutbildning 
som för en ungdom från ett brukssamhälle där utbildningstraditionen är en annan. I miljöer med 
lägre utbildningsnivå satsar många barn på mera praktiska utbildningar och de barn som är 
duktiga i skolan kanske inte får den uppmuntran och uppskattning de förtjänar. Så här säger en 
huvudman: 
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Orter som saknar bildningstradition försöker vi nå. Vi skickar brev till de studie- och yrkesvägledare 
som vi hittar i nationella registret och beskriver spetsutbildningarna [på så sätt] kan vi nå de ute i 
landet. Sedan [finns] föreningens hemsida. […] vi bedriver den här utbildningen inte av ekonomiska 
skäl utan av nationella skäl […] och Sverige behöver verkligen de här [spetsämnet] som är lite bättre 
än alla andra (IP 4) 

Någon intervjuperson menar att det är ’för’ god kvalitet rent allmänt ute på gymnasieskolorna. 
Internationellt kan skolkvaliteten variera mycket mer då det i vissa länder bara erbjuds riktigt bra 
utbildning på vissa ställen och relativt låg nivå på många håll. I sådana länder antas föräldrar i 
högre grad uppmuntra sina barn att flytta till en viss utbildningsort. I Sverige menar 
informanterna att kvalitén på utbildningen är ganska jämn över landet. Detta gör att de flesta 
ungdomarna väljer en gymnasieutbildning på orten där de bor eller inom pendelavstånd. På så 
sätt menar informanterna att spetsutbildningar i första hand kan fungera i storstadsområden med 
stort befolkningsunderlag och mycket goda pendlingsmöjligheter. Så här beskriver en 
intervjuperson den svenska situationen:  

Det är god kvalitet rent allmänt ute på gymnasieskolorna. […] och det gör att jag tror att det i 
huvudsak även fortsättningsvis kommer att vara så att de stora målgrupperna de finns inom 
färdavstånd och i tätbebyggda regioner. (IP 5) 

Om målet är att nå studiemotiverade ungdomar från hela landet måste utbildningarna bli kända 
och förutsättningarna för ungdomar att flytta förbättras annars tror informanterna att det även 
fortsättningsvis kommer att vara så att de grupperna hämtas från närområdet. De intervjuade 
kommunrepresentanterna tycker att det är bra att spetsutbildningarna finns och är stolta över att 
skolorna i den egna kommunen har blivit beviljade att anordna en eller flera spetsutbildningar. 
Flera informanter ser godkännandet att få delta i spetsförsöket som en kvalitetsstämpel och ett 
bevis på vad kommunen eftersträvar, nämligen att såväl bevara sitt rykte som utbildningsort och 
ligga i framkant inom området.  

En annan orsak som nämns, varför eleverna inte söker spetsutbildning är att de får inte några 
fördelar för att de läser ett svårare program under kortare tid. För de ungdomar som vill komma 
in på en högskole- eller universitetsutbildning där det krävs höga betyg kan det vara ett smartare 
val att läsa ett traditionellt program med vanlig studietakt. De elever som är strategiska väljer 
därför en traditionell gymnasieutbildning. Ett citat får illustrera denna ståndpunkt: 

Gymnasiet är ju bara en väg till någonting annat du blir ju ingenting på en gymnasieutbildning du 
ska ju gå vidare och eleverna över lag de jagar ju en nyckel för att gå vidare och den nyckeln ska ha 
rätt taggar så att man kan komma in på nästa steg. Och väldigt många är oerhört planerande 
mycket, mycket mer planerande nu än någonsin. (IP 2)  

Denna synpunkt är vanligare hos de intervjupersoner som företräder naturvetenskapliga program 
än samhällsprogram och humanistiska program. En möjlig förklaring till detta kan vara att det 
oftast inte krävs högsta betyg i alla ämnen för att läsa till exempel språk eller historia på 
högskolan eller universitetet. Dessa spetselever kan ändå ha en fördel av att ha fördjupat sig inom 
sitt intresseområde redan under gymnasietiden. För elever inom naturvetenskapliga ämnen kan 
däremot konkurrensen till högskole- och universitetsplatser vara högre. Det bästa sättet att 
kompensera spetseleverna för deras extra hårda arbete är att ge dem extra meritpoäng menar en 
informant: 

Naturligtvis så ska man få ett extra meritpoäng om man klarar en nationell spetsutbildning den är 
den svåraste vi har och den finns på 20 platser i landet. Det kan inte vara så svårt att tilldela de 
eleverna, ett par hundra stycken, en meritpoäng för att de går den tuffaste utbildning som riket 
förmår att ge. Det är en brist från början om man vill att det här ska bli en succé. (IP 4) 

Ett av syftena med spetsutbildningarna är att eleverna ska ha möjlighet att läsa på universitet eller 
högskola. På flera orter har det upplevts som oklart hur universitet eller högskola ska ersättas för 
sina insatser. Ett citat får illustrera: 
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[…] och där har också varit diskussioner vad universitetsdelarna får lov att kosta för de ser ju om 
sitt hus och sin ekonomi [att se om] och börjar resonera att de vill också ta betalt [för 
spetselevernas studier] och det finns det inte resurser för. (IP2) 

Ytterligare en fråga som påverkar hur många elever som flyttar till en utbildning är 
informationsfrågan. Hur kommunerna arbetar med informationen varierar och oftast är det 
skolorna som själv sköter informationsspridningen, men så här säger en informant: 

Det är ett kontinuerligt arbete […] vi har en policy att man ska synas i pressen med olika aktiviteter 
som sker på skolan, det vill säga [att] programmen ska vara på hugget och göra pressmeddelanden 
till pressen och säga: ”I dag jobbar vi med det här”. […] jag [tycker] att spetsutbildningen har synts i 
pressen. Jag tycker de har varit duktiga på det och det är en strategi då att jobba med. (IP 3) 

Ett informationsproblem är att de flesta skolor profilerar sig i konkurrens om eleverna och 
många skolor använder begrepp som ’profil’ och ’spets’. Detta gör att det är svårt för barn och 
vårdnadshavare att veta vad olika utbildningar innebär. Ett förslag som framförs för att nå fler 
potentiella spetselever är att information bör komma ut till eleverna tidigare än i årskurs nio då 
det upplevs som att det finns en tendens att vägledning kommer för sent. 

Vem bör ha huvudansvaret för att förbättra rekryteringen till spetsutbildningarna? Vem bör 
ha ansvar för att förbättra söktrycket? Bör det vara skolans, kommunens, Skolverkets eller de 
nationella politikernas ansvar? Det finns olika svar på dessa frågor och flera informanter är inne 
på att det kan handla om att utbildningarna inte är kända, att det är något nytt som kanske inte 
passar in i det svenska sättet att se på utbildning då vi inte är vana vid ’elitutbildningar’. Vi är vana 
vid ’idrottsstjärnor’ och ’popstjärnor’, men vi saknar vana att uppmuntra matematiska 
begåvningar eller språkbegåvningar.  Det tar tid att förändra och det kanske fanns en allt för stor 
tilltro till intresse för utbildningarna innan de startades. Någon intervjuperson säger att behovet 
kanske inte är så stort av den här typen av utbildningar: 

Kvalitén på gymnasieutbildningarna ute landet rent generellt är så hög att man måste komma med 
någonting väldigt extremt. Sedan ska man ju också komma ihåg att de extrema begåvningarna [i 
spetsämnet], de är ju inte så himla många. Det krävs också en social mognad om man ska färdas 
långt, så man kanske helt enkelt har överskattat intresset för spetsutbildningar.  (IP 5) 

Någon huvudman påtalar att det kan behövas extra satsningar för att rekrytera fler elever men att 
det inte är så lätt eftersom kommunerna inte alltid har god ekonomi. Personen menar att staten 
bör bidra till spetsutbildningarna eftersom de är ett nationellt utvecklingsprojekt. 
Intervjupersonen menar att ett riktat stöd till den här verksamheten som avrapporteras och följs 
upp vore bra då det nu är det risk för att den ordinarie budgeten sprängs och det blir negativa 
effekter på den andra utbildningen på skolan. 

Ovan beskrivs kommunföreträdarnas funderingar kring det relativt låga söktrycket till 
spetsutbildningarna. I nästa stycke presenteras deras åsikter om vem som bör ha ekonomiskt 
ansvar för att spetsutbildningarna kan genomföras som planerat. 

Vilken eller vilka aktörer bör ha ekonomiskt ansvar för genomförandet av spetsutbildningen? 
När det fattas ett politiskt beslut som ska genomföras på lokal nivå i kommunen eller regionen 
blir det ofta en diskussion om vem som ska stå för kostnaderna. Att en spetsutbildning ska 
genomföras medför, som nämnts tidigare en del, kostnader. Någon intervjuperson menar att om 
en kommun ansöker om att få bli utbildningsanordnare av en spetsutbildning så får den lösa det 
ekonomiska. Samtidigt säger de flesta av informanterna att spetsutbildningar är ett nationellt 
intresse och ett nationellt beslut. Vidare menar de att spetsutbildningarna bygger på en nationell 
ambition, att utbildningarna är viktiga och betydelsefulla. Informanterna menar att Skolverket i 
många andra sammanhang har bedrivit kampanjer och informationsverksamhet framgångsrikt 
och därför bör ta större ansvar för information om spetsutbildningarna. Så här säger en person: 
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Jag tycker att Skolverket skulle ha fått resurser från statsmakterna för att informera och 
marknadsföra de här programmen. Nu ska då de enskilda skolorna utifrån sina förutsättningar ute i 
landet på ett antal olika platser marknadsföra det här och om man har en skola i [storstads-
områdena] är det hyggligt enkelt […] men vi ska alltså marknadsföra oss i hela landet utan stöd från 
Skolverket eller statsmakterna för att få elever till det här. (IP 4) 

Ovan presenteras intervjupersonernas syn på ekonomiskt ansvar för spetsutbildningarna. Viss 
kritik framförs då de menar att kommunerna fått allt för stort ansvar för ekonomin. I nästa 
avsnitt redogörs för kommunrepresentanternas syn på vad en spetsutbildning innebär. Det är inte 
självklart att det råder enighet om hur innebörden bör tolkas.  

Olika sätt att definiera ’spets’ 
Begreppet spetsutbildning eller spetsämne kan tolkas på olika sätt därför ställdes frågan till de 
olika huvudmännen hur de definierar spetsutbildning respektive spetselev. Någon menar att en 
spetselev måste vara duktig i alla ämnen. En spetselev ska kunna klara den ordinarie 
gymnasieutbildningen ganska så enkelt och ha kapacitet att bygga på med högre kurser.  

Informanterna menar att det inte räcker att vara duktig inom ett väldigt smalt område, utan 
att eleverna då inte kommer att känna sig tillfreds med sina betyg när han/hon lämnar 
gymnasieskolan. Spetseleven bör i stället vara väldigt allmänbildad och duktig på att ta in mycket 
information på kort tid. Det räcker inte att vara duktig, utan eleverna måste ha en kombination av 
intresse och talang. Talangen eller fallenheten för ämnet är grunden men intresset är viktigt och 
kan öka under utbildningen men talangen har däremot eleven med sig. 

En annan tolkning är att spetselev är en person som har ett oerhört stort intresse som tidigt 
har visat detta och har en jättestor önskan att få läsa mycket mer och som gärna vill dela sitt 
intresse med andra likasinnade och läsa tillsammans med andra ungdomar som delar intresset. 
Dessa intresserade eleverna ser också fördelen med att få ha kompetens omkring sig, att få ha 
väldigt intresserade personer som kan lika mycket eller mer omkring sig och de attraheras av att 
ha universitetsutbildade i närheten och blir därmed ännu mer fokuserade på sitt ämne. Ytterligare 
en aspekt som påpekas är att det är svårt att veta värdet av ett högt högstadiebetyg. 
Informanterna menar att det finns tendenser till att vissa skolor ger MVG i alla ämnen.  

Vad som menas med talang eller fallenhet diskuterades också. Någon huvudman menade att 
’talang’ är att ha lätt för att ta in information och kunskap. Företrädare för naturvetenskapliga 
ämnen menar att det behövs både fallenhet och intresse eller motivation men det är också viktigt 
med goda förkunskaper. Ett brinnande intresse eller motivation handlar om en viss mognad att 
veta vad man är intresserad av.  Det räcker dock inte bara med talang utan det krävs också hårt 
arbete. Informanterna säger att på grundskolan kan en elev klara sig med bara talang men på 
gymnasiet när de kommit upp i årskurs två eller tre då räcker det som regel inte med talang utan 
då måste de jobba också. Det är då motivationen eller intresset blir viktigt. 

Ytterligare en tolkning av vad en spetsutbildning innebär är till exempel att den ska innehålla 
allt som en ordinarie utbildning innehåller, men ha inriktning mot ett speciellt kunskapsområde 
där man kan ställa lite högre krav och komma lite längre än vad som görs i den reguljära 
utbildningen. Om informanterna tycker att intresse eller talang är viktigast varierar: 

Jag tycker att intresset ska vara det avgörande. Det är intresset det gäller, sedan visar sig att de som 
har [förmåga att klara studierna]. […] [eleverna] är ofta väldigt studiemotiverade och talangfulla och 
begåvade. Med väldigt höga betyg. (IP 1)  
En väl motiverad elev med bara några MVG, i rätt ämne, men som är väl motiverad, klarar sig lika 
bra som en med bara MVG. (IP 4) 

Sedan ställdes frågan om det finns något i förordning, examensmål, ämnesplaner eller liknande 
som kan förändras eller förbättras för att möjliggöra eller underlätta för spetsutbildningarna? Den 
frågan menade huvudmännen var svår för de att besvara den lämpar sig bättre för 
skolpersonalen.  Diskussioner kring sådana frågor når oftast inte fram till förvaltningen. 
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Ovan beskrivs kommunföreträdarnas syn på spetsutbildningar på gymnasiet. Nedan 
presenteras deras tankar om spetsutbildning på grundskolans högre årskurser.  

Spetsutbildning på grundskolan 
Slutligen frågades om huvudmännen har planer på att ansöka om att delta i försöket med 
spetsutbildning i grundskolan. Vidare ställdes frågor om hur de i så fall tänker kring att eleverna 
är yngre och det kanske behövs ännu mer av planering för att kunna genomföra uppdraget.  

En informant svarade att denna vet att en skola i närheten med goda pendlingsmöjligheter till 
gymnasiet kommer att ansöka men att samarbetet med gymnasiet inte var klart. Denna person 
menar att det verkar helt osannolikt att tolv-trettonåringar ska flytta hemifrån och menar att 
försöket antagligen kommer att utmynna i regionalrekrytering. En annan informant säger att det 
fanns planer inom kommunen på att starta en profilklass redan innan beslut togs om försök med 
spetsutbildning på högstadiet. Denna profilklass ska ha kontakt med gymnasiet. En del 
informanter saknar information om eventuella ansökningsplaner då de inte ansvarade för 
grundskolan. En kommunrepresentant berättade att de redan har prövat lite utanför regelverket 
att låta mycket framgångsrika elever läsa på distans genom den kommunala vuxenutbildningen. Så 
här berättar personen:  

[Ni satsar alltså på att låta duktiga elever få stimulans inom den vanliga skolan, hellre än att genom riksrekrytering 
skicka elever till olika platser i landet] Ja jag tror faktiskt det men vi har ju inte haft tillåtelse till att låta 
elever studera på distans men vi har gjort det på försök där eleverna fått läsa en distanskurs i till 
exempel matematik […] utan att behöva lämna sitt klassrum. De har suttit vid sin dator och varit 
uppkopplade mot en gymnasielärare, de har gjort otroliga framsteg utan att behöva lämna 
klassrummet. Med dagens teknik behöver man inte flytta runt eleverna utan det går att lös ändå. (IP 
1)  

Av citatet framgår att informanter förespråkar spetsutbildning genom distansundervisning på 
lägre stadier. En annan intervjuperson säger att det finns planer inom kommunen att ansöka om 
att delta i försöksverksamheten för grundskolans högre årskurser: 

Ja vi kommer att söka. Det är inte klart vilket eller vilka ämnen troligast [samma ämnesområde som 
spetsämnet] (IP 4) 

Inom denna kommun finns redan samarbete mellan högstadier och gymnasiet för elever i årskurs 
åtta och nio. Få informanter tror att tretton-fjortonåringar kommer att flytta till en annan ort för 
att gå en spetsutbildning. De menar att det är mer rimligt att anta att det snarare kommer att 
handla om elever som kan dagspendla. Om så unga elever ska flytta hemifrån för att gå en 
utbildning krävs att det byggs upp en infrastruktur. Informanterna menar att barn i den åldern 
behöver tillsyn dygnet runt och att det måste finnas en vuxen som bor på det elevboendet och 
som har ansvar och tar hand om dem.  
 
Allra sist frågades om informanterna ville tillägga något innan vi avslutade samtalet. Några 
personer vill särskilt betona de positiva effekter som en spetsutbildning innebär. Två citat får 
illustrera:  

För [kommunens] del så har det här betytt väldigt mycket. Det är ju rätt så prestigefyllt att få det [en 
spetsutbildning] och oerhört glädjande för skolor och för anmälare att ha fått de här utbildningarna 
och vi i [kommunen] är oerhört stolta över att ha det […]. Det har ju blivit någon form utav 
bekräftelse på att man har jobbat med mycket som har varit liknande innan. […] så det har varit ett 
stort engagemang och det är ett väldigt stort engagemang kring de här. Oerhört många inte minst 
duktiga pedagoger som verkligen vill […] och är de som lockar eleverna till fortsatt 
kunskapsutveckling. (IP 2) 
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Det är märkligt att den sista unika utbildningen sker inom det som är skolans kärnområde nämligen 
– kunskap. Vi har redan skidgymnasium, brottargymnasium och alla möjliga konstiga typer av 
gymnasium som finns som ligger vid sidan av skolans kärnområde, som är kunskapsutveckling, och 
därför är det ju märkligt att det är så trögt. Det här borde vara något som man driver hårdare. […] 
Varför är det okej att vara popstjärna men inte studienörd? De måste erbjudas en bra utbildning det 
måste ges förutsättningar för de som inte har bildningstradition. Man måste beundra de här barnen 
som inte har fått lov att vara duktiga. […] Jag brinner för det här. (IP 4) 

Ovan beskrivs kommunföreträdarnas syn på spetsutbildningarna. Utöver dessa aktörer är även 
universitetspersonal centrala för att försöksverksamheten med spetsutbildningarna ska fungera. 
 
8.2 Lärosäten  

Ett av kraven för att få bedriva en spetsutbildning är att den gymnasieskola som anordnar 
utbildningen ska ha ett etablerat samarbete med ett universitet eller en högskola. Alla 
spetsutbildningsskolor har kontakter med högre lärosäten men bara ett fåtal av spetseleverna har 
läst eller påbörjat universitetskurser under de första åren på spetsutbildningen. Däremot har de 
flesta elever haft någon kontakt med sitt universitet som till exempel genom laborationer, 
seminarier eller föreläsningar.  

Uppstart av samarbetet och tankar kring undervisningen 
Frågorna till företrädare för universiteten inleddes med frågor om vem som tog initiativ till 
samarbetet och vilka skäl de från universitetets sida har till att samarbeta med en gymnasieskola. 
Det dominerande svaret är att gymnasielärarna har tagit kontakt med universitetspersonal de 
redan känner sedan tidigare och har frågat om deras institution eller avdelning vill delta i 
samarbetet. Kontakterna har ofta uppstått genom att universitetslärarna har undervisat på 
gymnasiet eller genom att gymnasielärarna fortbildas eller bedriver forskarutbildning på 
universitet. Någon informant svarar att de inte kände varandra sedan tidigare utan skolans 
representant tog kontakt. Ibland förekommer det att de inledande kontakterna togs av 
skolledningen. På flera ställen fanns det ett samarbete redan innan spetsutbildningen startade. 
Den tillfrågade universitetspersonalen var positiv till samarbetet och menar att deras engagemang 
inte berodde på att de personligen kände gymnasielärarna utan de vill gärna ha kontakt med 
gymnasieskolan. Så här säger en universitetslärare: 

Initiativet kom från [namn på skolan] men sedan hör till saken att jag har en bakgrund där som 
gymnasielärare så att jag kände ju de lärarna som var involverade i den här satsningen. [Så det är 
alltså personliga kontakter i det här fallet?] Ja det kan man säga. [Hur tror du att du skulle ha reagerat om du 
inte hade haft den här kontakten om det hade varit en annan gymnasieskola som hade tagit den här kontakten] Nja 
inte för mitt personliga engagemang jag hade ändå hoppat på en sådan här idé. Men sedan är klart i 
och med att jag känner de så blir ju kontakterna lite smidigare, inte för mitt eget engagemang fast 
samarbetet blir smidigare.(IP 8) 

Vad är det då som gör att de tillfrågade på universiteten är positiva till ett samarbete med 
gymnasieskolan? De flesta svarar att de vill attrahera nya studenter i framtiden och att de vill vara 
med och utveckla gymnasiekurser. Informanterna menar att det är på universiteten man vet vad 
som händer inom ämnet och det är viktigt att de följer upp utvecklingen och förmedlar den 
kunskapen till gymnasieskolan. Två citat får illustrera: 

Dels för att man vill se hur undervisningen fungerar så man är anpassbar så vi kan ta vid där 
högskolan kommer in, dels så är det ju en rekryteringsbas, att man syns och märks och har en del 
kontakter med studenter redan innan de väljer till högskolan. (IP 7) 
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Vi är nog inne på linjen att alla samarbeten eller alla kontakter man kan ha med gymnasiet tillhör en 
del av vår uppgift att stimulera till [ämnesområdet] läsande och så vidare. Så att de som jag har 
pratat med på institutionen de har varit väldigt positiva till att starta det här samarbetet. […] Den 
situation som vi har, det tror jag gäller ganska många universitet, en situation där man har ett 
minskande intresse i samhället för [ämnesområdet] med allt färre studenter som söker och så vidare 
så finns det ju all anledning för oss att fundera på hur vi kan, om möjligt, hjälpa till och ändra på 
den situationen och det här är ju ett sådant sätt. (IP 10) 

Vilka problem befarades eller diskuterades från universitetens sida innan samarbetet startades? 
Frågor som diskuterades var om existerande kursutbud fungerade, om det gick att hitta kurser 
som var lämpliga och om det inom befintliga ramar gick att ta på sig ytterligare en arbetsuppgift. 
Här varierar svaren mellan olika universitet. Några intervjupersoner säger att deras institution har 
god ekonomi och att det för tillfället, inte är ett problem, medan andra har haft funderingar över 
hur de ska klara ytterligare en arbetsuppgift inom befintliga budgetramar. En annan betänklighet 
handlar om själva upplägget att eleverna ska kunna läsa högskolekurser innan de är färdiga med 
gymnasiet. Universitetspersonalens synpunkter sammanfattas i nedanstående citat: 

Problemet är att kurserna måste ju finnas i kursutbudet på universitetet så då gällde att hitta kurser. 
I stort sett undervisar vi gratis när undervisningen sker. Internt så framförallt i [ämnesgruppen] och 
vi är en ganska liten grupp och det blir ju ett arbetsmoment till, så det är klart ur det perspektivet så 
funderade vi ett tag också om vi skulle mäkta med det. (IP 6) 

Flera informanter tar upp att det har varit oklarheter kring hur universiteten ska få ersättning för 
sin insats. Ett annat problem som diskuterades var att man på universitetet inte är van vid yngre 
och oerfarnare elever och att dessa kanske skulle behöva mera stöd än universitetslärarna är vana 
vid från andra studenter. Så här uttrycker sig en informant:  

Nej, alltså det var väl bara den ekonomiska aspekten hur de tjänster som erbjöds skulle ersättas för 
det betalas ju ut lön till mig för att jag undervisar den här gruppen. Men det var väl ingen diskussion 
huruvida vi skulle vara med i den här satsningen utan det tror jag var full uppbackning härifrån. Så 
det fanns ju liksom ett intresse även från vår sida att [namn på gymnasieskolan] skulle få den här 
spetsutbildningen. [Du sa att det var tveksamheter omkring ersättning, har det löst sig?] Ja det har löst sig 
men det blev en diskussion hur många timmar ska de här studenterna få i relation till andra 
studenter? Hur ska man relatera deras utbildning till andra [studenter i ämnet] som går på 
universitetet. Man kan tänka sig att egentligen behöver gymnasieeleverna mer stöd eftersom de är 
yngre och mer oerfarna men samtidigt så ska det ju ändå vara likvärdigt i relation till vanliga 
studenters utbildning så att man fick göra någon sorts avvägning där. (IP 8) 

I detta stycke beskrivs hur samarbetet mellan universitetet och gymnasiet startade och hur 
universitetspersonalen ser på detta. I nästa stycke redogörs för om universiteten har stöttat 
etableringen av spetsutbildningen. 

Stöttar universitetet etableringen av spetsutbildning? 
En fråga gäller om, och i så fall hur, universitetet stöttar spetsutbildningen ekonomiskt och om 
kontaktpersonerna får betalt för sitt arbete? Kontaktpersonerna på universiteten får ersättning på 
lite olika sätt. Det vanligaste är att de får räkna in undervisningen som timmar i sin tjänst. En 
informant får också räkna timmar för den extra administration som det innebär att hålla 
kontakten med gymnasieskolan:  

Jag får räkna in 40 timmar per år för min insats och då ingår organisationen runt omkring. (IP 10) 

En person säger att arbetet med spetsutbildningen sker inom dennas tjänst och att institutionen 
inte har så snäva ramar utan att det går bra. Ett citat får illustrera: 

Ja alltså det får ju gå på övrig tid man har ju tid för olika moment förberedelse och forskning och 
olika uppdrag och så, det har ju inte tagit så mycket tid. Vi har ju varit flera stycken som har varit 
inblandade. […] vi har inte riktigt så snäva ramar utan vi har ju viss flexibilitet och kan ta vissa 
undervisningsuppdrag och studiebesök och så. (IP 7) 
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Universiteten satsar inte uttalat resurser på spetsutbildningarna men indirekt får gymnasierna del 
av universitetens resurser. Undervisningen av spetseleverna beskrivs ibland som ’en osäker 
investering för framtiden’. När undervisningen sker får universitetet inte betalt men när eleven är 
färdig med gymnasiet och formellt behörig till universitet kan vederbörande registrera sig och ta 
ut poäng för avklarade kurser och då först får universitetet betalt för sin insats. Om eleven av 
någon anledning inte tar ut sina poäng får universitet ingen ersättning för utfört arbete. 
Situationen beskrivs som följande av en person: 

Vi får ersättning när personerna tar poängen. Vi får en liten ersättning men inte jättemycket… [Från 
kommunen eller gymnasieskolan?] Nej, från kommunen och från gymnasieskolan får vi ingenting men 
från institutionen får vi timmar. Den diskussion som förs där är ju att [om] de [eleverna] kommer 
och läser hos oss och via det så får vi studentpeng. (IP 10)  

Universitetspersonalen menar att spetsutbildningarna får stöttning genom att eleverna får läsa 
kurser utan att institutionen direkt får ersättning för den extra kostnad som spetseleverna innebär. 
Kurser utgör endast en del av vad universitet kan erbjuda. I nästa stycke redovisas 
universitetspersonalens svar angående om eleverna erbjuds andra aktiviteter. 

Erbjuds spetseleverna något annat än kurser på universitetet? 
På frågan om spetseleverna erbjuds något annat än kurser varierar svaret beroende på ämne eller 
ämnesområde och beroende på universitet. Inom matematik och naturvetenskap är laborationer 
vanligt och inom samhällsvetenskap och humaniora är föreläsningar och seminarier vanligare. 
Några universitetslärare påtalar att avståndet mellan gymnasieskolan och universitetet försvårar, 
eleverna kan liksom inte komma förbi på en föreläsning för det tar tid att ta sig till universitetet. 
Alla informanter som har haft undervisning eller laborationer med gymnasieeleverna är överens 
om att studenterna är ambitiösa och duktiga. Så här säger två intervjupersoner: 

Det gick bra, studenterna var duktiga och ambitiösa så det var inga problem. [Gymnasieskolan] ville 
inte fortsätta just nu för att det går inte att pressa in kurserna i deras undervisning. Det funkade inte 
i praktiken schemamässigt svårt. (IP 6) 

Nej det gör vi inte. [Inga laborationer, seminarier eller liknande?] Vi har haft ett par föreläsningar för de 
inte så många men ett par stycken. Vi finns i [orten] och de i [orten] så det är ganska långt om man 
ska åka in för en föreläsning, laboration skulle man kunna tänka sig men det har vi inte gjort. Det 
hade underlättat mycket om vi hade varit i samma stad. (IP 10) 

 
Kurserna är ibland, men behöver inte vara, anpassade till spetseleverna: 
 

[Är det specialanpassade kurser?] Det är inte specialanpassade kurser utan de erbjuds de kurser som vi 
har och som de är behöriga att komma in på. Vi har rekommenderat en del kurser [i spetsområdet] 
och då har vi också samband med det erbjudit en utvidgad handledning via nätet. (IP 10) 

 
Frågan om hur spetselevernas utbildning finansieras eller om spetselevernas närvaro påverkat 
övrig utbildning på universitetsinstitutionen visade sig vara lite för tidigt att ställa men några 
reflexioner fanns ändå. En person påpekade att eleverna inte kommer till universitetet utan 
läraren i fråga åker till gymnasiet. En annan person säger att spetselevernas närvaro har gett 
lärarkåren en medvetenhet om olika behov hos olika studentgrupper och om behovet att 
modifiera kurser beroende på vilken nivå studenterna befinner sig.  

På frågan om spetseleverna har klarat sina kurser och annan utbildning dels kunskapsmässigt, 
dels om de tagit sina poäng svarar en universitetslärare att resultaten varierar. En majoritet av 
eleverna trivs jättebra och tillägger han de elever som har svårt att klara kursen hoppar av och de 

124 
 



 

elever som blir kvar är jätteduktiga.123 En annan informant säger att elevernas resultat är mycket 
bra och att han har anpassat kursen litegrann. Även här påtalas att avståndet mellan 
universitetsorten och gymnasieorten är ett litet hinder för tät kontakt så universitetsläraren reser 
till gymnasiet ibland. På frågan vem som står för kostnaden säger personen att det inte är ett 
problem då universitetet har god ekonomi. En annan lärare säger att han inte har rättat tentorna 
ännu men att spetseleverna utan tvekan kommer att bli godkända. En informant menar att det är 
imponerande att spetseleverna klarar av att läsa ett stort antal sidor med universitetslitteratur 
samtidigt som de läser alla sina gymnasieämnen. Universitetspersonalens syn att gymnasisterna är 
duktiga och engagerade sammanfattas enligt följande av en informant: 

Det är en så liten grupp och de är ju olika individer men de var ju väl med på noterna när man 
förklarar för de och så där. [De klarar uppgiften så att säga] Ja det tycker jag. (IP 7) 

Ovan beskrivs universitetslärarnas syn på spetseleverna. I nästkommande stycke presenteras 
deras upplevelse av hur det är att samarbeta med gymnasieskolornas personal. 

Universitetspersonalens upplevelse av samarbetet med gymnasiet 
Vad tycker då universitets representanter om samarbetet med gymnasieskolan och ser de några 
för- eller nackdelar? Universitetspersonalen upplever att samarbetet fungerar bra. Samarbetet 
beskrivs som väldigt positivt och de tycker det är roligt att vara med i det här försöket, men 
återigen påpekar någon intervjuperson att hade institutionen haft ekonomiska problem hade 
kanske inte samarbetet varit möjligt. Om ekonomin hade varit svag hade inte institutionen haft 
råd att avsätta en lärare för den här kursen. Intervjupersonen tillägger att universitetslärarna 
undervisar gratis i nuläget men det kan vara en bra investering för framtiden. En fördel som 
nämns är marknadsföringsfrågan då undervisningen ses som ett sätt att sprida institutionens och 
universitetets namn och på det sättet sprida kunskap om just deras universitet. Att undervisa 
spetseleverna upplevs som positivt säger en informant: 

Ja alltså jag kan bara tala för min egen del och det är ju väldigt positivt det är det ju och för mig har 
det varit en väldigt rolig grupp att undervisa för det är ju ändå skillnad på om du får in en 
gymnasieklass. Det finns ju en viss dynamik där de känner varandra, talar gärna, ifrågasätter 
gärna.[…] Gymnasieelever är ju mer dynamik och samtal så rent pedagogiskt är det en väldigt skojig 
utmaning. (IP 8) 

Lite mer kritiska tankar framförs också och en person säger att det känns att det är en 
försöksverksamhet. Vederbörande exemplifierar med att det inte är så många ungdomar som har 
påbörjat en spetsutbildning, vilket kan påverka hur eleverna är. Personen är också kritisk till att 
eleverna läser sina gymnasiekurser extra fort då det gör det svårare för dem att få bra betyg. 
Dessutom påpekas att eleverna är lite mera stressade än andra elever och en del väljer att hoppa 
av utbildningen.  

Spetseleverna borde få en merit för att de överhuvudtaget går här, kanske att man istället för 
att läsa fortare läser djupare eller något sådant. Denna intervjuperson upplever det som att det är 
lite svårt för eleverna att hinna med både gymnasiekurserna och universitetskurserna. Det är 
dessutom schematekniskt svårt att få in universitetskurserna i elevernas schema på grund alla 
andra ämnen de ska läsa på gymnasiet. Intervjupersonen menar att det kanske vore bättre med en 
distanskurs som är mer anpassad till den här gruppen i stället för att ge dem en kurs inom det 
ordinarie kursutbudet.  

Ovan beskrivs universitetspersonalens syn på samarbetet med gymnasiet. I nästa stycke 
presenteras hur de definierar vad som menar med en spetsutbildning. 
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123 I informationen av gymnasiepersonalen finns få uppgifter om spetselevernas högskole- och universitetsstudier då 
denna samlades in i början av våren. När intervjuerna med universitetspersonalen genomfördes under början av 
hösten hade elever på ett par gymnasier hunnit läsa någon universitetskurs.  

 



 

Olika sätt att definiera ’spets’ 
Hur menar universitetslärarna att en spetselev eller en spetsutbildning kan beskrivas eller 
definieras? En person menar att det handlar om talang och intresse: 

Att man tillgodoser vissas behov av talang deras studieglädje, deras intresse att lära sig [ämnet]. Att 
man ger de den [del av ämnet] som inte ges i skolan men som borde finnas i skolan som de är 
kapabla att lära in just nu. (IP 9) 

En universitetslärare svarar att det behövs en väldigt god språkförmåga, både att formulera sig 
och att ta till sig texter och en sorts analytisk förmåga att kunna förstå samband och kunna få ut 
det centrala i texterna. Som framgår av ovanstående citat krävs både talang och intresse. Det finns 
elever som är jätteintresserade men som inte har särskilt mycket talang men som ändå lyckas bra, 
så finns det de som har talang men som inte anstränger sig och misslyckas. Så här säger en 
person: 

En spetselev ska ha relativt lätt för att läsa in, relativt lätt för att förstå och en oerhörd vilja att lära 
sig. Jag tror inte rakt upp och ner att man kan titta på nians betyg. […] och säga att den som har 
MVG i alla ämnen är en spetselev så enkelt är det inte. Utan det ska finans en riktad vilja att vilja 
lära sig. [Så både intresse och fallenhet?] Ja det tror jag är A och O. (IP 10) 

En annan svarar att det hänger ofta ihop och att det en elev är intresserad av blir den också 
duktig i och är eleven duktig så blir den intresserad. På så sätt är det är svårt att säga vad som är 
vad men lite fallenhet för ämnet och i det här fallet för logiskt tänkande behövs för att någon ska 
tycka att det är roligt.  

Universitetslärarna efterfrågar både talang och intresse och uttrycker positiva omdömen om 
spetseleverna, men några diskuterar också frågan om att det är relativt få ungdomar som valt en 
spetsutbildning. I nästa stycke presenteras deras tankar om varför inte fler ungdomar väljer en 
spetsutbildning. 

Varför är det svårt att rekrytera elever till spetsutbildningen? 
De flesta informanter har åsikter om varför det är svårt att rekrytera spetselever, men säger att 
ansvaret ligger utanför deras område. Någon intervjuperson säger att det borde vara ett nationellt 
ansvar att hjälpa spetsgymnasierna att hitta elever. En person tror att det låga söktrycket beror på 
att utbildningen ligger i en mindre stad och många ungdomar inte vill flytta hemifrån så tidigt. 
Denna person menar att det behövs ett större befolkningsunderlag för att fylla platserna. De 
flesta eleverna kommer från närområdet och då finns det inte tillräckligt många intresserade. En 
annan intervjuperson frågar vad eleverna får ut av att gå en spetsutbildning.  Eleverna kanske 
uppfattar det som att de får spetskompetens men den är ingenting värd? Det kan till och med 
vara mer strategiskt att välja en annan utbildning som eleven tror kommer att generera högre 
betyg: 

Jag tror att det hänger ihop lite grann med det här betygssystemet för alla som har sikte på [en 
populär utbildning] eller något annat högt inom [ämnesområdet] för de vill ju få så bra betyg som 
möjligt och då är det inte bästa sättet att gå en sådan här spetsutbildning. [Eleverna] kanske får bra 
kunskaper men hur visar man det sedan, man söker ju på sitt betyg.  

En annan person menar att en del ungdomar kanske tror att de inte klarar av en spetsutbildning.  
Men just när det gäller den här spetsutbildningen på [gymnasiets namn] så är det ju en fantastisk 
gymnasieutbildning de får resa och de har väldigt engagerade lärare och de har kontakt med 
universitetet, för de studiemotiverade eleverna så borde det vara ett självklart val det är svårt att 
förklara varför. Det kanske finns en rädsla att man tror att är svårare än det är. (IP 8) 

Universitetspersonalen menar att strategiska val och oro för att inte klara av utbildning kan bidra 
till det låga söktrycket. Spetsutbildningarna kräver inte bara gott samarbete mellan 
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gymnasiepersonalen och universitetspersonalen och duktiga studenter, utan spetsförsöket är 
också beroende av nationella politiska beslut. 

Nationella politikers intresse för spetsutbildningen 
Uppfattningen om nationella politikers intresse för spetsutbildningen varierar hos informanterna. 
Några har ingen uppfattning om detta, medan andra menar att det verkar finnas en tveksamhet 
bland politikerna mot att medborgarna är duktiga i teoretiska ämnen. De senare 
intervjupersonerna menar att det behövs en attitydförändring som innebär att det är accepterat att 
vara bra i annat än idrott. En person säger att denna uppfattar det som att det finns ett väldigt 
blandat intresse bland politikerna, det finns politiker som tycker det är väldigt bra med 
spetsutbildningar men så finns det andra politiker som har rakt motsatt uppfattning. Några citat 
får illustrera universitetspersonalens uppfattningar: 

Politikerna är okunniga de tänker i ekonomiska termer. Man ska ta vara duktiga elevers vilja och 
kompetens. (IP 9)  

Det är väl bara Folkpartiet som har engagerat sig i detta och företrädesvis då Jan Björklund, jag har 
aldrig hört någon annan politiker yttra sig om detta. (IP 8)  

Det borde finnas fler [utbildningar]. Vi är ett spetsutbildningsfattigt land, nästan ett u-land. Det 
behövs en sådan skola i varje storstad […]  De ska inte behöva flytta till Stockholm, pärlorna finns 
utspridda i landet. (IP 9) 

Förordningens, examensmålens och ämnesplanernas betydelse för spetsutbildningen 
Precis som politikerna så anser universitetslärarna att det inte är deras område att bedöma hur 
förordningen, examensmål eller ämnesplaner kan förändras eller förbättras. Trots detta tar flera 
informanter upp frågan om otydligheter kring hur samarbetet med universitetet ska fungera. Här 
handlar det i första hand om hur universiteten ska ersättas ekonomiskt för spetselevernas studier. 
Personalen uppfattar det som att frågan borde ha utretts noggrant innan spetsutbildningsförsöket 
startade. I praktiken får institutionerna ingen ersättning för elevernas prestationer om de inte 
senare registrerar sig som studenter och tar ut sina poäng. Så här beskriver en person situationen: 

Jag blev lite förvånad över att, jag trodde att i och med att vi skrev ett avtal med gymnasiet [på 
orten] att alla sådana här formella krav för att de skulle börja studera var undanröjda. Det har ställt 
till en del, inte i förlängningen för eleverna, för det blev ett under våren ett hack i vad som gällde 
och så vidare och det tycker jag inte var särskilt trevligt. Att det inte med automatik fanns att antar 
man och blir samarbetspart med ett spetsgymnasium så undanröjer man alla hinder för att de ska få 
läsa kurserna här direkt. […] det känns inte trevligt för mig att det inte är färdigt rent administrativt. 
(IP 10) 

Avslutningsvis så var det flera intervjuopersoner som påpekade att de är positivt inställda till 
samarbetet då det gynnar både universitetet och gymnasieskolan.  
 
8.3 Analys och slutsatser kring intervjusvaren  

En majoritet av såväl huvudmän som universitetspersonal uppfattar försöksverksamheten med 
spetsutbildningar som något positivt. Båda grupperna menar att de har gott samarbete med 
gymnasiepersonalen, även om det finns vissa ekonomiska frågor. Detta handlar i första hand om 
bristande resurser för information om utbildningarna samt ersättning till universiteten för 
spetselevernas utbildning. Flera förklaringar ges till varför det ibland är svårt att rekrytera elever 
till spetsutbildningarna. Vanliga förklaringar är att få elever är beredda att flytta när de är i 
tonåren, att informationen inte når alla potentiella elever samt att det finns bra skolor på de flesta 
platser i landet och att duktiga elever därför inte känner behov av att flytta. Ungdomars ovilja att 
flytta förklaras också med att vi i Sverige saknar en tradition av att ha spetsutbildningar och av att 
ha inackorderingssystem. Detta gör också att flera huvudmän ställer sig tveksamma till 
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spetsutbildning med riksintag i grundskolans högre årskurser. Ytterligare en förklaring, som även 
gymnasiepersonalen framför i kapitel 6, är att duktiga och strategiska elever kan välja en annan 
utbildning då de saknar kompensation för att gå en ’svårare’ utbildning, det vill säga en 
spetsutbildning. Dessa elever koncentrerar sig i stället på att få höga gymnasiebetyg och bli 
antagna på en högskole- eller universitetsutbildning som kräver höga poäng. Ett sätt att locka 
dessa elever till spetsutbildningarna är att ge spetseleverna någon form av belöning. Två sätt att få 
fler duktiga elever att läsa en spetsutbildning är att ha regionintag eller att ha distansutbildning. 
Både huvudmännen och universitetspersonalen menar att intresse är viktigt för att klara en 
spetsutbildning, men de senare tenderar att i större grad även betona vikten av att ha fallenhet för 
spetsområdet. Slutligen menar några intervjupersoner att nationella politiker borde engagera sig 
mer i spetsutbildningsfrågan.  

I detta avsnitt presenteras huvudmännens och universitetspersonalens syn och upplevelser av 
ett urval av de spetsutbildningar som startades år 2009. I nästa kapitel, rapportens sista, 
sammanfattas utvärderingen av spetsutbildningarnas andra verksamhetsår, dras slutsatser kring 
verksamheten samt presenteras förslag till framtida utvärderingar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

128 
 



 

9. Sammanfattning, slutsatser och vidare utvärdering  
Detta sista kapitel inleds med ett avsnitt med en sammanfattning av det andra året med 
spetsutbildningar på gymnasiet. Sedan följer ett avsnitt med huvudslutsatser kring utbildningarna. 
Slutligen ges förslag till vidare utvärdering.  

Försöksverksamheten med spetsutbildningar syftar till att ge elever med särskild fallenhet och 
stort intresse för ett ämnesområde eller -områden möjlighet att fördjupa sig redan under 
gymnasietiden och få läsa utbildningen i snabbare takt. Efter att två år av försöksverksamheten 
har avslutats kan vi konstatera att såväl personal som elever är mycket nöjda på alla de 20 
utbildningarna. Även huvudmän och universitetslärare har positiva erfarenheter av 
spetsutbildningarna. Det finns dock vissa problem som behöver lösas. Gymnasiepersonalen 
upplever det som att dessa problem inte kan lösas av det enskilda gymnasiet.  

 
9.1 Sammanfattning av spetsutbildningarna 

Den sammanfattande beskrivningen av spetsutbildningarna delas upp i sex avsnitt där varje 
avsnitt berör olika aktörskategorier som är involverade i spetsutbildningarna.  

Spetsgymnasierna och dess personal  
Spetsgymnasierna kan delas in i följande kategorier. Den första kategorin utgörs av skolor på 
orter som har lång utbildningstradition. En del av dessa orter har högskola eller universitet på 
orten. Dessa skolor återfinns i Borås, Gävle, Göteborg, Härnösand, Karlskrona, Karlstad, 
Linköping, Lund, Luleå, Uppsala och Stockholm. Det vanligaste är att dessa skolor har samarbete 
med ett lärosäte i den egna kommunen. Samarbetet mellan gymnasiet och lärosätet har oftast 
pågått en tid och har ofta uppstått genom personliga kontakter. Det är vanligt förekommande att 
gymnasiepersonal antingen jobbar, har jobbat, eller har bedrivit forskarstudier på den institution 
eller avdelning som gymnasiet samarbetar med. Detta gör att det finns en naturlig koppling 
mellan spetsämnet och liknande ämnen på lärosätena. Även gymnasierna i Lysekil, Mölndal och 
Tumba liksom båda gymnasierna i Danderyd har sedan tidigare samarbete med lärosäten i 
närliggande kommuner. På alla gymnasier, utom Globala gymnasiet i Stockholm, finns anställda 
doktorer eller lektorer som undervisar på spetsutbildningen. På Globala gymnasiet finns ett par 
lärare som doktorerar parallellt med sin undervisning.  

Drygt hälften, 12 stycken, av spetsutbildningarna har inte fyllt sina platser trots att 
spetsgymnasierna generellt sett kan beskrivas som populära skolor med högt söktryck och relativt 
höga antagningspoäng. Det kan finnas flera orsaker till detta. En orsak kan vara att få elever 
känner till att utbildningarna finns. En annan orsak kan vara att potentiella elever inte är 
intresserade av att gå en spetsutbildning. Ytterligare en orsak kan vara att få elever har flyttat för 
att gå en spetsutbildning. Den marinbiologiska utbildningen i Lysekil har flest inflyttade elever då 
endast en elev bodde på orten sedan tidigare. Sju andra skolor har lockat elever från andra delar 
av landet. Det finns ett samband mellan antalet inflyttade elever och om skolan har personal som 
erbjuder hjälp med boendet. Utöver den marinbiologiska utbildningen har flest elever flyttat till 
Härnösand, Luleå och Strängnäs, orter där skolpersonal kan erbjuda hjälp med boende. Samtidigt 
är det viktigt att komma ihåg att städer som Göteborg, Lund och Stockholm, men även Uppsala 
har en tuff bostadsmarknad, vilket kan försvåra personalens möjligheter att erbjuda bostadshjälp. 
I Lund måste spetseleverna konkurrera med universitetsstudenterna om boende och i Göteborg 
och Stockholm är hyreslägenheterna få och köerna långa.  

Andra förklaringar till den låga nivån av riksrekrytering kan vara att många ungdomar inte 
känner sig redo att flytta hemifrån för att gå på gymnasiet samt att många vårdnadshavare inte vill 
låta sina barn flytta hemifrån i relativt ung ålder. Ytterligare en förklaring är att 
gymnasiepersonalen uppger att det saknas resurser, ekonomiska och tid, för att bedriva 
riksomfattande information om sin utbildning. Här har alla skolor utom Globala gymnasiet 
gemensamt försökt lösa problemet genom information på www.spetsutbildningar.se. Däremot 
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finns få resurser till att bedriva information genom rikstäckande utskick eller skolbesök utanför 
närregionen. Skolpersonalen menar att någon annan aktör på nationell nivå borde ha ansvar för 
riksinformationen. Av intervjuerna med skolpersonal, huvudmän och universitetslärare framgår 
tydligt att det finns mycket liten tilltro att genomförbarheten av riksintag. Det handlar dels om 
bristande resurser, dels uppfattningen att få ungdomar är beredda att flytta för ett gå en 
spetsutbildning. Dessa aktörer förespråkar i stället en regionrekrytering. Om riksrekryteringen är 
låg, så är inpendlingen från närområdet desto högre. Tjugofem elever pendlar till Borås, 
Karlskrona, Linköping, Luleå och Uppsala. Dessutom pendlar ett antal elever till Botkyrka, 
Danderyd, Göteborg, Lund, Mölndal och Stockholm inom ramen för olika interkommunala 
samarbeten. På fyra skolor säger personalen att de förhindras att informera om sin 
spetsutbildning i en eller ett par av sina grannkommuner. Detta försvårar för elever i 
grannkommuner att få vetskap om möjligheten att söka en spetsutbildning. Här efterfrågar 
gymnasiepersonalen stöd från Skolverket för att kunna få tillstånd att informera om sin 
utbildning. 

Som framgår ovan är majoriteten (12 av 20 utbildningar, 60 procent) av spetsprogrammen 
centrerade till Storstockholmsområdet, Göteborg med omnejd samt de gamla lärdomsstäderna 
Lund och Uppsala. Möjliga förklaringar till detta är att det handlar om städer med 
utbildningstradition, att flera gymnasier här har etablerade samarbeten med lärosäten i samma 
stad samt att det är tätbefolkade områden. Då en majoritet av spetseleverna antingen läser en 
utbildning i hemkommunen eller i en grannkommun, blir det både närmare och lättare att nås av 
information för elever i närområdet. Här finns ett dilemma. Å ena sidan kan geografisk spridning 
av utbildningarna ge fler sökande. Å andra sidan behövs stort befolkningsunderlag för att kunna 
fylla platserna på utbildningen. En möjlig lösning, för att öka möjligheten för fler ungdomar att 
gå en spetsutbildning, kan vara distansundervisning. Detta förslag förs fram av någon 
intervjuperson. På så sätt kan spetseleverna sitta på ett gymnasium på sin hemort och få 
undervisning på distans utan att behöva vare sig flytta eller pendla. Spetsutbildning på distans kan 
också innebära nackdelar utifrån ett elevperspektiv, även om det kan vara kostnadseffektivt. Flera 
elever säger både i årets och i förra årets utvärdering att de stimuleras mycket av att gå i en klass 
där de andra eleverna är mycket studiemotiverade och duktiga. Denna känsla av sammanhållning 
är svårare att skapa över geografiskt avstånd. 

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 minst en doktor eller lektor 
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 utveckla i sin roll. Genom 
spetsutbildningarna kan det bli lättare att behålla dessa lärare då de kan undervisa på en högre 
nivå och få utlopp för sitt intresse. Det finns också lärare som tycker att det är extra roligt att 
undervisa spetseleverna.  

Spetseleverna  
Spetseleverna utmärks överlag av att de är ambitiösa och engagerade i sina studier samt har höga 
genomsnittbetyg. Flertalet elever har redan på lägre stadier visat stort intresse för spetsområdet. 
De är också mycket studiemotiverade och flera ungdomar har noggrant valt sin 
gymnasieutbildning, även om de ibland snarare har valt en viss skola än en spetsutbildning. Ett 
fåtal elever har valt spetsutbildningen för att det var den enda utbildningen med riksintag på just 
det gymnasiet, för att det var lägre antagningspoäng på spetsutbildningen än på andra 
utbildningar på skolan eller för att de ville gå en utbildning i en annan kommun. Ett fåtal elever 
har valt en språkutbildning då de pratar engelska eller franska hemma.  

Flera spetselever säger att de inte hade några särskilda förväntningar på utbildningen. De 
elever som uttrycker förväntningar efterfrågade snabbare undervisningstempo och engagerade 
och kunniga lärare, vilket de också anser att de fått. Det bästa med utbildningen anses vara den 
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goda stämningen i klassen. Det sämsta med utbildningen säger flera elever är att de upplever att 
både de själva och andra personer har höga förväntningarna på dem. Sammantaget trivs 
spetseleverna mycket bra i skolan, inte minst då de anser sig ha kunniga lärare och bra 
klasskompisar. Det finns dock en liten tendens till att spetseleverna uppfattar sina spetslärare som 
något mindre pedagogiska än de lärare de har i andra ämnen. Även om de elever som gick 
spetsutbildningarna vid utvärderarnas besök överlag är mycket nöjda är det svårare att uttala sig 
om de elever som lämnat utbildningarna. Personalen menar att förklaringarna till avhoppen 
varierar, men en vanlig orsak är att eleven hellre vill gå ett annat program. I ett fåtal fall har elever 
lämnat utbildningen då de funnit utbildningen för svår.  

En majoritet, drygt 80 procent, av spetseleverna kommer från den kommun där 
spetsgymnasiet ligger eller dagspendlar. Att flytta hemifrån till eget boende kräver inte bara att 
eleven är mogen för detta, utan även att vårdnadshavarna har möjlighet att täcka de extra utgifter 
som studier på annan ort kräver. Extra utgifter kan till exempel vara hyra, mat och hemresor, som 
sällan täcks av inackorderingsbidraget. De extra utgifterna kan bidra till socioekonomisk 
snedrekrytering då det är lättare för vårdnadshavare med högre inkomst att ha råd att skicka sitt 
barn till en spetsutbildning.  

En stor majoritet av eleverna har svensk bakgrund men andelen elever som själva är födda 
utomlands eller har två utlandsfödda föräldrar är procentuellt dubbelt så stor spetsutbildningarnas 
andra år. Detta kan delvis förklaras med skolornas geografiska placering, då flera spetsskolor 
ligger i bostadsområden med hög andel infödda svenskar och få elever flyttar eller långpendlar. 
Endast en spetsutbildning är förlagd i en kommun med en stor andel utlandsfödda invånare. På 
så sätt kan den geografiska placeringen av utbildningarna bidra till snedrekryteringen. 

En majoritet av eleverna har vårdnadshavare som har läst på högskola och/eller universitet. 
Av svaren på enkäten till vårdnadshavarna framgår att en fjärdedel av de svarande har läst mer än 
fem år på högskola eller universitet. Även om enkäten inte ger en totalbild indikerar den att 
spetseleverna kommer från utbildningsvana hem. Denna bild förstärks av Skolverkets 
totalstatistik som visar att en majoritet av vårdnadshavarna har läst på universitet. Svenskfödda 
föräldrar har högre utbildning än utlandsfödda föräldrar. Sammantaget kan spetseleverna 
beskrivas som en relativt homogen grupp, även om det finns viss spridning gällande olika 
bakgrundsfaktorer. 

Lärosäten 
Företrädarna för lärosätena, på de fem universitet som ingick i urvalet, var positiva till samarbetet 
med gymnasieskolan. I samtliga fall upplever de att spetseleverna är ambitiösa och duktiga och 
ser samarbetet som ett sätt att rekrytera studenter till den egna verksamheten. Universitetslärarna 
tycker det är roligt att vara med i försöket men påpekar också att om de inte hade haft god 
ekonomi på institutionen hade det inte varit möjligt att avsätta resurser för undervisningen av 
spetseleverna. Lärosätena ser deltagandet som en osäker investering ekonomiskt, eftersom de får 
studentpeng i efterhand enbart om spetseleverna registrerar sig och tar ut sina poäng, men de ser 
det som en investering för framtiden genom att deltagandet kan ses som marknadsföring av det 
egna universitetet. Representanterna för lärosätena menar att intresse är viktigt för att klara en 
spetsutbildning men de tenderar att i större grad än skolpersonal och företrädare för 
huvudmännen betona vikten av att ha fallenhet för spetsområdet.  

Politiker  
Spetsgymnasiernas personal, huvudmännen och universitetspersonalen säger att de främsta 
frågorna som rikspolitikerna borde ta ansvar för är ökad resursfördelning till spetsgymnasierna 
och extra meritpoäng för alla spetselever. Samma frågor restes även i personalintervjuer i 
utvärderingen från år 2010. Dessutom upplever en del intervjupersoner det som att de nationella 
politikerna definierar spetsutbildningar som ’elitutbildningar’, något de opponerar sig mot. 
Intervjuer med rikspolitiker ryms inte inom ramen för föreliggande utvärdering och det krävs 
studier av hur de definierar spetsutbildningen för att förstå informanternas uppfattningar.   
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Såväl skolpersonal som huvudmän och universitetslärare efterfrågar extra resurser till 
spetsutbildningarna. De extra resurserna behövs i första hand för marknadsföring av 
utbildningarna utanför det egna närområdet. I dagsläget upplever personalen det som att 
rikstäckande information är mycket svårt att genomföra. På några skolor menar personalen att 
ansvar för sådan information inte bör ligga på den enskilda skolans personal samt att det är 
tveksamt om det är rimligt att satsa stora resurser på riksinformation då de menar att få 
ungdomar vill flytta för att gå en spetsutbildning. Bland personalen hörs också åsikten att det kan 
behövas ekonomiskt stöd utöver inackorderingsstödet för att möjliggöra för ungdomar att flytta 
till en spetsutbildning. I dagsläget finns en risk för att ökade utgifter kan få elever att avstå från 
att söka en utbildning på annan ort. De problem med information och ekonomi som 
informanterna lyfter kan ses som ett resultat av att beslutet om försöksverksamhet med 
spetsutbildningar är ett nationellt beslut samtidigt som det är lokalpolitiker och skolpersonal som 
får kommunalt ansvar för att förverkliga den nationella visionen om särskilda utbildningar för 
talangfulla och intresserade elever. Detta upplevs av flera personer på gymnasierna och av flera 
huvudmän som en svår uppgift på grund av avsaknad av extra statliga resurser till kommunerna 
och skolorna för att de deltar i försöksverksamheten. Detta behöver inte innebära att de 
förespråkar ett återförstatligande av skolan, utan snarare att de menar att den statliga nivån bör ta 
extra ansvar för just spetsprogrammen. Några informanter upplever det som att nationella 
politiker överlag sällan pratar om utbildningsfrågor, speciellt frågor kring spetsutbildningen, även 
om de uppfattar det som att utbildningsministern uttryckt stöd för spetsutbildningarna.  

Genom Föreningen Sveriges Spetsutbildningar driver gymnasiepersonalen frågan om extra 
meritpoäng till alla spetselever. De menar att spetselever dels bör belönas för den extra utmaning 
som en spetsutbildning innebär, dels att det kan vara svårt för spetselever att hinna läsa utökade 
kurser för att få maximalt med meritpoäng. Personalen menar att extra meritpoäng också skulle 
locka fler elever att söka till en spetsutbildning. Huvudmän och universitetslärare instämmer i 
denna åsikt och menar att den enskilde eleven inte vinner något på att gå en spetsutbildning och 
att det saknas incitament för att gå en sådan utbildning. Gymnasiepersonalen befarar att duktiga 
elever väljer andra utbildningar då meritpoäng krävs för att komma in på populära högskole- och 
universitetsutbildningar. Målmedvetna elever kan då av strategiska skäl välja bort en spetsut-
bildning, vilket kan vara en förklaring till det låga söktrycket. Det låga söktrycket kan leda till att 
utbildningarna tar in andra elever än de ’avsedda’. Samtidigt som personalen betonar vikten av 
meritpoäng, är det inte lika vanligt att vare sig spetselever eller elever i jämförelseklasserna 
poängterar meritpoäng. En möjlig förklaring till att det i högre grad är de vuxna som framhåller 
meritpoängens betydelse kan vara att ansökan till universitet eller högskola kan kännas avlägset 
för ungdomarna redan i årskurs ett. Denna förklaring får visst stöd då en mindre grupp 
spetselever säger att de känner sig osäkra på hur meritpoängssystemet fungerar. En annan 
förklaring kan vara att gymnasiepersonalen efterfrågar extra meritpoäng som ett konkurrensmedel 
i kampen om elever. Frågan om extra meritpoäng till alla spetselever är inte oproblematisk, utan 
kan behöva utredas vidare. En viktig fråga är om alla spetselever som blir godkända i spetsämnet 
ska få extra meritpoäng eller om extra meritpoäng endast ska ges till elever som uppnår högre 
betyg.  

Gymnasiepersonal, huvudmän och universitetspersonal uttrycker entusiasm över spets-
utbildningsförsöket, men menar att det finns en del frågor där gymnasierna behöver stöd av 
nationella aktörer. Utöver nationella politiker utgör Skolverket en viktig aktör för gymnasiernas 
möjlighet att bedriva en spetsutbildning.   

Skolverket 
Skolpersonalen är nöjd med kontakterna med Skolverket och upplever det som att kontakterna 
med myndighetens personal är goda. Det finns önskemål om att Skolverkets personal ska 
förtydliga vilka regler som ska gälla för spetselevernas högskole- och universitetsstudier. Ett par 
lärosäten har efter ansökan uttryckt en önskan att få betalt för att spetseleverna ska kunna läsa 
kurser hos dem. Detta krav menar gymnasiepersonalen inte framfördes i samband med ansökan. 
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Då gymnasierna ej har extra pengar för denna utgift önskas ett förtydligande angående vilka 
regler som gäller. Det förekommer också personal som efterlyser stöd från Skolverkets personal 
angående frågan om extra meritpoäng och extra ekonomiska resurser till såväl gymnasieskolorna 
som elever som behöver flytta för att kunna gå en spetsutbildning.  

Inte bara en god relation till Skolverket är viktigt för att kunna bedriva en spetsutbildning, 
utan även relationen till den egna kommunen är viktig. 

Kommunerna  
En majoritet av gymnasiepersonalen efterlyser mer ekonomiskt stöd från den egna kommunen. 
några skolor har erhållit någon form av ekonomiskt stöd för att genomföra sin spetsutbildning. 
Sådant stöd kan användas till undervisningsaktiviteter för spetseleverna, marknadsföring av 
utbildningen samt boende till elever som vill flytta för att gå en spetsutbildning. Dessutom har 
några skolor fått tillstånd av lokala beslutsfattare att starta sin utbildning även om den inte har 
fyllt alla platser. Detta innebär att utbildningen blir mer kostsam än om alla platser fylls.  

I ovanstående stycke ges en sammanfattning av gymnasiepersonals, spetselevers, huvudmäns 
och universitetspersonals uppfattning av spetsutbildningens andra år och centrala aktörer. I nästa 
stycke presenteras huvudslutsatserna kring spetsutbildningarnas andra år.  
 
9.2 Huvudslutsatser 

Detta avsnitt inleds med allmänna slutsatser kring spetsutbildningarnas andra år. Därefter följer 
slutsatser med anknytning till det analytiska ramverk som presenteras i kapitel 4.  

Riksrekrytering  
Spetsutbildningarna syftar till att locka intresserade och talangfulla ungdomar från hela landet att 
söka till något av de program som deltar i försöket. Baserat på 2010 års och föreliggande 
utvärdering framgår att ett mindre antal elever har flyttat för att gå en spetsutbildning. Detta 
innebär att riksrekryteringen de två första åren kan beskrivas som bristfällig eftersom skolorna 
har haft svårt att nå ut med rikstäckande information, på annat sätt än via spetsföreningens 
hemsida, på grund av resursbrist. Det finns olika åtgärder för att öka riksrekryteringen. Ett förslag 
är ökade resurser till gymnasierna så deras personal kan bedriva information om utbildningen. Ett 
annat förslag är att ansvar för riksinformationen bedrivs på nationell nivå. Svårigheter med att 
informera på riksnivå kan ses som ett resultat av att beslutet om spetsutbildningar fattas på 
nationell nivå samtidigt som det ska implementeras på lokalpolitisk nivå och på respektive 
gymnasium.124 I dagsläget genomförs många informationsinsatser i närområdet och/eller genom 
frivilliginsatser. För att fler potentiella spetselever ska få vetskap om spetsutbildningar kan till 
exempel nationell information ges till alla studie- och yrkesvägledare. Ytterligare en möjlighet för 
att öka riksintaget är ökat ekonomiskt stöd till elever som behöver flytta för att kunna gå en 
spetsutbildning. Resultatet av utvärderingarna av de två första försöksåren visar också att 
skolpersonalens stöd till elever som flyttat för att gå en spetsutbildning är en viktig faktor för att 
få elever att flytta till och trivas på gymnasieorten. 

Frågan om riksrekrytering är inget nytt för det andra försöksåret, utan lyftes även fram av 
informanterna i samband med utvärderingen av det första försöksåret. En närliggande fråga 
handlar om informationsspridning.  

Information  
För att intresserade och talangfulla elever ska kunna söka en spetsutbildning krävs tillgång till 
information om utbildningen. Tillgång till information ses inom demokratiteori som en 
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demokratisk rättighet.125 Både intervjuer i samband med föreliggande och fjolårets utvärdering 
framgår tydligt att skolpersonalen anser att ansvaret för riksomfattande information är ett alltför 
stort ansvar för den enskilda skolans personal. De menar att det saknas både tid och pengar. Då 
resurserna är begränsade blir informationsspridningen i stället beroende av eldsjälar bland 
personalen. Dessa eldsjälar avsätter sin fritid till att informera och ha kontakt med potentiella 
elever. Annorlunda uttryckt kan beroendet av eldsjälsinsatser delvis förklaras med att nationella 
politiker delegerat ansvaret för informationen till lokalpolitiska beslut och personal på de enskilda 
gymnasierna. Ett sådant förfarande är en logisk följd av att kommunerna har ansvar för 
skolfrågor, men samtidigt påverkas kommunala aktörer av ramar som beslutas av nationella 
politiker. Då den mesta informationen sker inom närområdet försvåras riksrekryteringen. En del 
av skolpersonalen menar till och med att det är orealistiskt att ha riksintag under rådande 
förutsättningar och pratar i stället om regionintag. Ett sådant system förutsätter dock att det finns 
goda pendlingsmöjligheter samt geografisk spridning på de olika utbildningarna. För att motverka 
geografisk snedrekrytering behöver det vara möjligt att läsa humaniora, samhällskunskap, 
matematik eller naturvetenskap inom alla regioner. För att regionintag ska fungera krävs även att 
spetsgymnasiernas personal garanteras tillåtelse att få informera i grannkommuner, vilket inte 
alltid är fallet.  

Svårigheter med riksrekrytering och informationsproblem kan vara en förklaring till det 
relativt låga söktryck som flera spetsutbildningar har. Nedan diskuteras frågan om söktryck.  

Lågt söktryck 
På sex program har utbildningsplatserna fyllts. Även under läsåret 2010-2011 hade flera 
utbildningar svårt att fylla sina platser och det är samma skolor som under läsåret 2009-2010 hade 
svårt att fylla platserna. En utbildning, Classe Française, vid Katedralskolan i Uppsala kommer 
inte att starta höstterminen 2011 på grund av fortsatt lågt söktryck. Forskar-NV i Karlstad 
kommer att ha cirka 10 elever som startar andra läsåret hösten 2011.  

Ett lågt söktryck innebär inte bara ekonomiska ansträngningar för den enskilda skolan, utan 
även att många potentiella spetselever inte söker utbildningen. På så sätt finns risk att intresserade 
och talangfulla elever i stället läser andra utbildningar, ofta i sin hemkommun. En huvudman tog 
upp att gymnasiet runt om landet håller allmänt hög kvalitet det finns ingen anledning att flytta 
för att få bra gymnasieutbildning. En annan risk är att elever med mindre goda förutsättningar att 
klara av en spetsutbildning eller elever som i första hand är intresserade av att gå på en viss skola 
antas. Om söktrycket är lågt, antas även dessa elever, ibland även om de har lägre 
grundskolebetyg och presterar lägre i urvalsprocessen. En majoritet av personalen framhåller 
dock att även dessa elever i allmänhet klarar utbildningen bra. Här väcks frågan om vad som är 
syftet med spetsutbildningarna. Vi får anledning att återkomma till denna fråga under rubriken 
Tolkningsflexibilitet i spetsutbildningarnas vardag. Om andra elevgrupper än de avsedda går 
spetsutbildningen försvåras möjligheten att utvärdera försöksverksamheten.  

Ovan beskrivs de viktigaste allmänna slutsatserna som går att dra om spetsutbildningarnas 
andra år. Som framgår ovan påminner det andra försöksåret om det första. Nedan lyfts ytterligare 
slutsatser fram. Dessa slutsatser har tydligare koppling till de teorier och begrepp som presenteras 
i det analytiska ramverket. 

Eldsjälars betydelse för spetsutbildningarnas genomförande  
Vid förra årets utvärdering noterade vi att det fanns stort engagemang bland skolpersonalen. Det 
har inte visat sig lika tydligt i årets undersökning. Flera personer säger i personalintervjuerna att 
lärarna är väldigt engagerade, men vi har inte kunnat spåra lika tydliga exempel på frivilligarbete 
under spetsutbildningarnas andra år. Det finns dock några exempel på personal som utför visst 
informationsarbete på fritiden samt någon personal som har kontakt med inflyttade elever 
utanför skoltid. Även om frivilligengagemanget inte verkar vara lika stort under det andra året, 

134 

                                                            
125 Se till exempel Held 1997.  

 



 

kan personalens engagemang för spetsutbildningarna fortfarande vara stort och frågan om 
eldsjälar är värd att studeras även i fortsättningen.  

Tolkningsflexibilitet i spetsutbildningarnas vardag  
Det finns flera exempel på tolkningsflexibilitet bland informanterna. Först förs en diskussion om 
exempel som är kopplade till de idealtyper som presenteras i det analytiska ramverket i kapitel 4. 
Dessa idealtyper är ’den begåvningsrealiserande visionen’, ’den elevintressetillmötesgående 
realiteten’ och ’organisationsfunktionell anpassning’. Avsnittet avslutas med en diskussion kring 
andra exempel på tolkningsflexibilitet, vilka inte passar in i någon av dessa idealtyper. 

Ingen informant, vare sig skolpersonal, spetselever, huvudmän eller universitetspersonal, 
beskriver spetsutbildningen tillfullo som en begåvningsrealiserande vision. Informanterna vänder 
sig snarare mot en sådan tolkning och menar att spetsutbildning inte bör ses som en 
’elitutbildning’. Denna tolkning menar delar av gymnasiepersonalen och några elever framförs i 
media och av vissa politiker. Det råder således enighet om att spetsutbildningen inte är en 
’elitutbildning’, vilket innebär att det uppstått stängning bland informanterna angående denna 
tolkning. Gymnasiepersonalen tar dock inte helt avstånd från den begåvningsrealiserande 
visionen då några intervjupersoner betonar vikten av att eleverna har fallenhet för spetsområdet. 
Det främsta kännetecknet för en spetsutbildning bör enligt skolpersonalen, men även eleverna, 
vara elevernas intresse. De menar att om eleverna är intresserade nog så utvecklas även 
fallenheten och att intresset gör att även elever med lägre betyg från grundskolans högre 
årskurser kan prestera bra, eller till och med mycket bra, på spetsutbildningen. Betonandet av 
intresse kan förstås som en alternativ tolkning som det råder stor enighet om bland 
informanterna. Det finns tendenser till att universitetspersonal ibland betonar en kombination av 
intresse och fallenhet, vilket innebär att de ger visst stöd för den begåvningsrealiserande visionen. 
Ytterligare en central del av den begåvningsrealiserande visionen är att spetsprogrammen ska ha 
stark akademisk specialisering. Några av de intervjuade eleverna efterfrågar snarare en akademisk 
öppenhet då de vill ha fler valbara kurser. Även några personer bland gymnasiepersonalen tror att 
den begränsade möjligheten till valbarhet i kursutbudet kan få några elever att välja bort 
spetsutbildningen. En viktig del av den begåvningsrealiserande visionen är att urval kan göras 
bland de sökande eleverna då spetsutbildningen anses vara för talangfulla elever med höga betyg. 
I dagsläget har några skolor antagit alla elever som har sökt på grund av lågt söktryck. På så sätt 
riskerar denna del av visionen att falla, vilket också har visat sig i ett fåtal fall då några elever inte 
presterar som förväntat.  

Om det är relativt lågt stöd för den begåvningsrealiserande visionen, är stödet något högre för 
idealtypen ’den elevintressetillmötesgående realiteten’. Söktrycket har varit lågt på flera program 
och alla sökande elever har antagits. På så sätt kan skolledningen sägas ha anpassat antaget utifrån 
den lokala efterfrågan på utbildningsalternativ. En möjlig förklaring till detta kan vara att det är 
ekonomiskt kostsamt att bedriva undervisning med ett fåtal elever. Likaså innebär denna realitet 
att elever med lägre betyg kan antas, vilket också möjligen kan vara en förklaring till varför så 
många intervjupersoner framhåller att den mest rimliga tolkningen av ’spets’ är ’elevintresse’. Det 
är svårt att inom föreliggande utvärdering bedöma hur stort stöd denna tolkning har av 
beslutsfattare då en sådan undersökning inte ryms inom uppdraget. Det är dock rimligt att anta 
att det råder öppenhet i det vidare samhället kring denna tolkning då en central del av 
försöksverksamheten är att antagning till spetsutbildningarna ska vara användandet av olika 
urvals- och antagningsmetoder för att finna de mest lämpade eleverna. Inte heller i skolornas 
ansökningar framförs den elevintressetillmötesgående realiteten då personalen som författat 
ansökningarna uppskattar att söktrycket skulle vara högre än antalet platser, vilket inte alltid är 
fallet. 

Den tredje idealtypen, ’organisationsfunktionell anpassning’, har haft visst genomslag. I 
personalintervjuerna betonas att även om deras gymnasium redan har gott rykte så är det positivt 
för bilden av skolan att de har fått en spetsutbildning. Det förekommer också att skolpersonalen i 
samband med information om utbildningen framför argumentet att ungdomar bör välja 
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spetsprogrammet då detta har blivit godkänt av Skolverket. På så sätt menar dessa personer att 
det finns en garant för utbildningens kvalitet. Flera intervjupersoner säger att spetsprogrammet 
inte har inneburit så stora förändringar då det redan fanns ett liknande program som sedan blev 
spetsprogram i och med godkännandet att få delta i försöksverksamheten. Däremot finns 
exempel på spetsutbildningar som har lägre maxantal elever än det vanliga taket på 30-32 elever 
som förekommer på traditionella gymnasieprogram. Beslutet att ha mindre spetsklasser ses som 
ett exempel på en organisationsfunktionell anpassning. Argumenten för en sådan anpassning kan 
vara flera. Ett argument kan vara att kvaliteten höjs om elevantalet är lägre men lärartätheten är 
den samma, eller högre, på spetsutbildningen. Ett empiriskt resultat som kan adderas till den 
organisationsfunktionella anpassningen är anlitande av externa lärare, ofta från högre lärosäten, 
olika grupper med externa aktörer som deltar i spetsutbildningens utveckling samt involverande 
av företag och andra samarbetspartners i undervisningen. I vissa fall var redan de program som 
spetsutbildningen utvecklats från organiserade på liknande sätt, men personalen framhåller 
sådana exempel som typiska för det ursprungliga och/eller spetsprogrammet. I några fall där det 
finns tomma programplatser samläser spetseleverna med andra elever, vilket kan ses som ett sätt 
att anpassa utbildningsorganisationen efter små spetsklasser. I ett fall är spetsklassen helt 
integrerad med en traditionell parallellklass. Ett annat empiriskt resultat som kan kopplas samman 
med den organisationsfunktionella anpassningen kan vara skolpersonalens försök att finna 
individuella lösningar för elever som av olika anledningar inte klarar av spetsutbildningen eller 
som vill byta utbildning. Det finns också ett par elever som har valt spetsutbildningen för att 
kunna bli antagen på en populär skola. Dessa elever kan visserligen prestera bra, men uppger att 
det i första hand var skolan, inte spetsutbildningen som lockade. Ett fåtal av dessa elever har 
senare bytt till ett annat program på skolan. Av intervjuerna framgår att personalen ständigt 
arbetar med pedagogisk utveckling. Några lärare säger att det är annorlunda att undervisa 
spetseleverna och att spetsutbildningen innebär att de kan undervisa på ett sätt som är mer likt 
universitetsutbildning. Det förekommer också att personal efter spetsutbildningens start har 
börjat organisera en större del av undervisningen i projektform. Dessa exempel på arbetsmetoder 
och pedagogik ligger väl i linje med idealtypen ’organisationsfunktionell anpassning’. Även om 
ovanstående kan ses som exempel på tolkningsflexibilitet är det svårt att tala om ’stängning’ i 
anslutning till denna idealtyp. Här handlar det mer om att försöket med spetsutbildningar har 
öppnat för olika sätt att organisera utbildningen och att denna öppning tolkas på lite olika sätt. 

Ett exempel på tolkningsflexibilitet som inte ryms i idealtyperna är frågan om hur ’spets’ ska 
tolkas. På ena sidan hörs elever som menar att ’spetsen’ enbart bör inkludera spetsområdet. På 
andra sidan återfinns en del lärare som menar att hela utbildningen bör ses som en ’spets’ och att 
eleverna kan förväntas prestera bättre än genomsnittseleven i alla ämnen. Det finns även lärare 
som delar elevernas tolkning. Således är tolkningen av vad som kan förväntas av spetseleverna 
öppen.  

Ovan beskrivs de olika tolkningar av vad en spetsutbildning innebär som förekommer hos 
informanterna. Det framgår tydligt att ’intresse’ ses som det mest centrala för att en elev ska ses 
som en ’spetselev’. I nedanstående stycke presenteras slutsatser kring olika former av kapital som 
spetseleverna bar med sig när de startade utbildningen.  

Spetselevernas kapital 
I denna utvärdering fokuseras fyra kapitalformer: kulturellt kapital, ekonomiskt kapital, socialt 
kapital och symboliskt kapital. Det kulturella kapitalet delas sedan in i några underkategorier. En 
majoritet av spetseleverna har liknande socioekonomisk bakgrund. Det handlar till stor del om 
elever med höga grundskolebetyg, med välutbildade föräldrar och med svensk bakgrund. 
Föräldrarnas höga utbildning och elevernas tidigare goda studieresultat gör det rimligt att anta att 
eleverna har positiv inställning till utbildning redan när de började gymnasiet.  

Kulturellt kapital kan delas in i ’institutionaliserat kulturellt kapital’, ’nedärvt utbildnings-
kapital’, ’egenförvärvat utbildningskapital’ och ’informationskapital’. En majoritet av spets-
eleverna kan antas ha en hög nivå av kulturellt kapital då de har vuxit upp i akademiska miljöer 
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där högre utbildning mer eller mindre ses som något positivt. Eleverna har ännu inte uppnått eget 
institutionaliserat kulturellt kapital då de ännu inte förvärvat högre examina eller titlar. Efter 
spetsutbildningen kommer spetseleverna att ha en högre nivå av institutionaliserat kulturellt 
kapital än andra gymnasieelever om deras spetsutbildning får erkännande av andra aktörer. 
Spetseleverna kan sägas ha en hög nivå av nedärvt utbildningskapital då en majoritet av dem har 
föräldrar som har studerat på högre lärosäten. Elever som är svenskfödda eller har två 
svenskfödda föräldrar har betydligt högre nedärvt utbildningskapital än elever som är födda 
utomlands eller har två utlandsfödda föräldrar, då den första gruppens föräldrar har högre 
utbildning. Den största skillnaden av nedärvt utbildningskapital återfinns hos utlandsfödda 
pappor då uppgifter om deras utbildning saknas, alternativt att de har lägre utbildningsnivå än 
svenskfödda pappor. Egenförvärvat utbildningskapital påminner om institutionaliserat kulturellt 
kapital och då spetseleverna ännu inte har fått slutbetyg eller avslutat en examen skiljer sig inte 
spetselevernas mängd av institutionaliserat kulturellt kapital från genomsnittsgymnasistens. 
Informationskapital syftar här på elevernas förmåga att ta reda på information och kunna välja 
bland en mångfald av gymnasieutbildningar. Av elevenkäten framgår att en viktig 
informationsväg är personer i deras närhet (se tabell 15). Knappt hälften av eleverna uppger att 
de fått information om spetsutbildningen av personer i deras närhet. Detta förstärker vikten av 
rikstäckande information då elever som inte bor i en kommun med spetsutbildning kan antas 
känna färre personer som har vetskap om dess existens. Sammantaget kan spetseleverna sägas ha 
med sig en hög nivå av utbildningskapital redan när de söker en spetsutbildning. Det handlar om 
elever med högutbildade föräldrar och elever som har goda förkunskaper och positiv inställning 
till utbildning. Spetselevernas kulturella kapital förstärks också under spetsutbildningens gång.  

Socialt kapital syftar på elevernas kontakter och har viss överlappning med ’informations-
kapital’. I första hand syftar denna kapitalform på information som hämtas från personer i 
elevernas närhet, såsom vänner och familj, men även lärare och studie- och yrkesvägledare kan 
utgöra viktiga informationskanaler. Detta visar på vikten att information om spetsutbildningar 
sprids till alla högstadieelever. I dagsläget menar skolpersonalen att de ha mycket små resurser för 
att sprida information om sin spetsutbildning över riket. Detta gör att det blir lättare för elever i 
närområdet att få vetskap om spetsutbildningarna, då tidigare studier visar att om ens individs 
sociala nätverk är begränsat till ett avgränsat område försvåras tillgången på informationen från 
andra platser. Sådan informationsbegränsning kan bidra till den geografiska snedrekryteringen. 
Utifrån skolpersonalens informationsarbete de två första åren kan slutsatsen dras att det är 
centralt att vetskap om spetsutbildningarna finns på alla högstadier, detta är inte minst viktigt för 
elever med föräldrar med lägre utbildningskapital då det är rimligt att anta att dessa inte är lika 
insatta i skolfrågor som högutbildade föräldrar.  

Ekonomiskt kapital syftar på pengar och ekonomiska resurser som påverkar individens 
handlingsutrymme och valmöjligheter. Även om spetsutbildningen är gratis innebär en flytt till en 
annan ort extra utgifter. I några fall framkommer det att vårdnadshavare upplever det som 
ekonomiskt ansträngande att deras barn behövt flytta för att gå en spetsutbildning. Här bör 
beslutfattare ta fram förslag till hur socioekonomisk snedrekrytering ska förhindras, detta gäller 
inte minst skolor som är lokaliserade i områden med bostadsbrist. Lågt ekonomiskt kapital kan 
innebära att en elev väljer, eller tvingas, att avstå från att söka en utbildning som de vet att det är 
ekonomiskt kostsam medan en elev med högre ekonomiskt kapital och likvärdiga betyg inte låter 
sig stoppas av detta.  

Det är ännu för tidigt att uttala sig om spetseleverna har erövrat något ’symboliskt kapital’ då 
utbildningen är pågående och då de ännu inte har hunnit söka jobb. Däremot är det inte orimligt 
att anta att spetseleverna längre fram kan erhålla visst erkännande och viss status på grund av sin 
utbildning. 

Sammanfattningsvis kan en majoritet av spetseleverna sägas ha stor tillgång på kulturellt, 
socialt och ekonomiskt kapital. Detta innebär dock inte att elever med mindre tillgång till olika 
kapital saknas på spetsutbildningarna. Det är dock en viktig fråga att undersöka hur reglerna kring 
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spetsutbildningar, information om dessa och hur resursfördelningen till utbildningarna kan 
anpassas för att kompensera potentiella elevers olika tillgång på kapital då talangfulla och 
intresserade elever kan återfinnas i alla socioekonomiska grupper. 

Utvärderingen avslutas med förslag till vidare utvärdering. Förslagen handlar dels om 
utvärderingen av de elever som avslutar sina gymnasiestudier nästa år, dels om frågor som kan 
vara intressanta att undersöka vidare.  

 
9.3 Vidare utvärdering 

Nästkommande utvärdering bör fokusera på att utvärdera de elever som vårterminen 2012 
avslutar sin gymnasieutbildning samt på att utvärdera hur skolpersonalen eventuellt har utvecklat 
och omorganiserat utbildningen utifrån tre års erfarenhet med att bedriva spetsutbildning. Detta 
innebär att det är möjligt att göra en summativ utvärdering av de tre första åren. Samtidigt kan 
nästa utvärdering fortfarande ses som en processutvärdering då försöksverksamheten kommer att 
pågå ytterligare några år.  

Den summativa utvärderingen kan bestå av uppföljningsintervjuer med personal på de nio 
program som startades hösten 2009. Här bör till exempel frågor ställas om positiva och negativa 
erfarenheter av spetsutbildningen, hur spetsutbildningen kan förändras samt hur externa ramar 
såsom förordning och resurser påverkar möjligheterna att bedriva en spetsutbildning. Det kan 
vara en fördel att intervjua samma personer i nästa utvärdering som deltog i utvärderingen från år 
2010. Likaså kan uppföljningsintervjuer göras med de 26 elever som intervjuades i samband med 
den första utvärderingen. Här är det till exempel intressant att undersöka hur de upplevt sin 
gymnasieutbildning, hur de uppfattar kontakterna med universitet och högskolor och hur de tror 
att spetsutbildningen har påverkat framtida livsval och framtida studier. Det kan även vara 
intressant att följa upp om någon av dessa 26 elever har lämnat spetsutbildningen och i så fall 
undersöka vad som hänt efter det hoppat av programmet. Det är också intressant att studera 
spetselevernas avgångsbetyg från gymnasiet. Här kan det behövas jämförelsegrupper för att se 
hur spetseleverna presterar i förhållande till andra elever. I samband med nästa utvärdering har 
den första kullen spetselever också läst högskole- och/eller universitetskurser. Detta gör att det 
finns anledning att studera i vilken utsträckning eleverna har tagit kurspoäng samt hur lärarna på 
lärosätena uppfattar undervisningen av spetseleverna. Ett sätt att studera detta är att välja ut 
representanter för att antal lärosäten och intervjua dem angående detta. Ett annat sätt att 
utvärdera spetselevernas högskole- och universitetsstudier är att undersöka hur många elever som 
klarat av att ta högskolepoäng. Detta kräver dock att utvärderarna får direkt tillgång på resultaten 
och inte behöver vänta på att de rapporteras till Skolverket vilket sker med viss fördröjning. Inför 
kommande utvärderingar är det också möjligt att fortsätta att följa spetselevernas vidare studier. 
Här är det till exempel intressant att se hur många spetselever som läser vidare, hur många som 
fortsätter inom spetsområdet samt om de klarar av högskole- och universitetskurserna bättre än 
genomsnittsstudenten. Det kan också vara intressant att jämföra spetselevernas studieresultat 
med de elever som lämnat spetsutbildningen och se om prestationerna skiljer sig åt. Vidare är det 
möjligt att följa upp vårdnadshavarnas syn på spetsutbildningarna. Tidigare utvärderingar från år 
2010 och 2011 visar dock att det kan vara svårt att få tag på kontaktuppgifter till alla 
vårdnadshavare samt att responsen på enkäterna inte varit så hög. Samtidigt som det finns stora 
möjligheter att följa upp olika aktörsgruppers upplevelser av spetsutbildningarna är det viktigt att 
begränsa antalet informanter och omfattningen på en utvärdering måste också anpassas till 
ekonomiska ramar.  

Nästa år går det att göra en summativ utvärdering av de tre första åren, men nästkommande 
utvärdering kan fortfarande ses som en processutvärdering då personalen har möjligheter att 
forma och förändra utbildningarna något. I och med gymnasiereformen Gy 2011 är det intressant 
att studera hur denna påverkar spetsutbildningarna.  

Hösten 2013 startar spetsutbildningar med riksintag i grundskolans högre årskurser. Detta 
möjliggör en jämförelse mellan dessa utbildningar och gymnasiala spetsutbildningar på flera 
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punkter, inte minst gällande söktryck, information och riksintag. Det kan också vara av intresse 
att jämföra de teoretiska spetsutbildningarna med andra gymnasieutbildningar med riksintag, till 
exempel idrotts-, estetiska och dansgymnasier. Hur fungerar riksintag på dessa utbildningar?, Hur 
finansieras de extra kostnader som boende på en annan ort innebär? och Hur arbetar skolorna med 
informationsspridning är frågor som kan jämföras.  

Då föreliggande utvärdering visar att det finns flera parallella tolkningar av vad en 
spetsutbildning innebär är det intressant att inte bara fortsätta att undersöka hur personal, elever, 
huvudmän och universitetslärare tolkar försöksverksamheten. Det kan även vara intressant att 
undersöka hur beslutsfattare och det omgivande samhället tolkar syftet med 
försöksverksamheten. Detta är viktigt inte minst med tanke på att det förekommer flera parallella 
uppfattningar om vad en spetsutbildning innebär. En central del av nästkommande utvärdering 
bör vara att undersöka hur olika aktörskategorier såsom beslutsfattare på olika nivåer samt 
gymnasiepersonal, huvudmän och universitetspersonal uppfattar syftet med spetsutbildningarna. 
Är spetsutbildningarna i första hand till för talangfulla elever, oavsett om det innebär att en del 
spetsklasser ej fylls, vilket kan få ekonomiska konsekvenser för den enskilda skolbudgeten? En 
sådan tolkning ligger i linje med den begåvningsrealiserande visionen. Eller är spetsutbildningar i 
första hand avsedd för elever som av olika skäl är intresserade av att gå utbildningen? En sådan 
tolkning kan förstås som ett uttryck för den elevintressetillmötesgående realiteten.  

Vidare är det centralt att utvärdera i vilken mån olika spetsutbildningar uppfyller de krav som 
ställs i förordningen. Hit kan frågor om riksrekrytering, information, universitetskontakter och 
utbildningsnivå på lärarkåren räknas. För att kunna studera detta krävs dock ett förtydligande 
angående vad syftet med spetsutbildningarna är.  
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http://www.linkoping.se/sv/Skola-barnomsorg/Gymnasieskola/-Kommunala-
gymnasieskolor/Folkungaskolan/ (2011-06-28) ”Folkunga gymnasieskola: Utbildningar – pågående 
enligt Gy2000. 

http://www.lkfab.se/sv/Information/Page.aspx?id=193&nodeId=570 (2011-06-28) ”Folkungaskolan 
byggdes med omsorg om eleverna och stadens ekonomi” 

http://www.lund.se/Gymnasieskolor/Katedralskolan/ (2010-08-29) ”Lund: Gymnasieskolor - 
Katedralskolan” 

http://www.lund.se/Gymnasieskolor/Katedralskolan/ (2011-08-19) ”Lund: För dig som funderar på att 
söka till Katedralskolan” 

http://www.lund.se/sv/Gymnasieskolor/Polhem/Utbildningar/Fysikprogrammet/ (2010-08-29) ”Lund 
– gymnasieskolor: Polhem”  

http://www.marinbiologi.lysekil.se/ (2011-06-29) ”Gullmarsgymnasiet: Spetsutbildning – marinbiologi” 
http://www.meritpoang.se/ommerit.php (2011-08-21) ”Meritpoäng.se” 
http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/om_kommuner/lansregister (2011-08-02) ”Sveriges 

kommuner och landsting: Kommuner & landsting” 
http://www.skolverket.se (2011-08-19) ”Beviljade spetsutbildningar inom försöksverksamheten” 
http://www.spetsutbildningar.se/ (2010-08-29) ”Spetsutbildningar” 
http://www.spetsutbildningar.se/ (2011-07-04) ”Detta är spetsutbildningar” 
http://www.spetsutbildningar.se (2011-08-03) ”Nyheter: Fysikelevernas första högskolepoäng” 
http://www.spetsutbildningar.se/skolor/danderyds-gymnasium (2010-08-10) ”Spetsutbildningar: Skolor - 

Danderyds gymnasium” 
http://www.spetsutbildningar.se/skolor/ehrensvardska-gymnasiet (2010-08-29) ”Spetsutbildningar: 

Skolor - Ehrensvärdska gymnasiet” 
http://www.spetsutbildningar.se/skolor/europaskolan-strangnas (2010-08-10) ”Spetsutbildningar: Skolor 

- Europaskolan Strängnäs”  
http://www.spetsutbildningar.se/skolor/katedralskolan-2 (2010-08-29) ”Spetsutbildningar: Skolor - 

Katedralskolan Lund” 
http://www.spetsutbildningar.se/skolor/lulea-gymnasieskola (2010-08-29) ”Spetsutbildningar: Skolor - 

Luleå gymnasieskola” 
http://www.spetsutbildningar.se/skolor/vasaskolan (2010-08-10) ”Spetsutbildningar: Skolor - 

Vasaskolan” 
http://www.spetsutbildningar.se/ (2011-06-08) ”Detta är spetsutbildningar” 
http://www.uppsala.se/sv/Utbildningbarnomsorg/Gymnasium/ (2011-06-28) ”Uppsala kommun: 

Utbildning & barnomsorg – Gymnasieskola”  
http://www.vasa.gavle.se (2010-08-10) ”Vasaskolan Gävle” 
http://www.vrg.se/templates/pages/SectionStartPage____261.aspx (2011-06-28) ”Stiftelsen Viktor 

Rydbergs skolor – Gymnasium” 
Lärarnas Riksförbund (2010-11-18)”Spetsutbildning inom grundskolan”, tillgänglig på http://www.lr.se 

(2011-08-19) 
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Bilaga 1  

Elevenkät 
 

 

 

 

 

 

 

Enkät för utvärdering av försöksverksamheten med gymnasiala spetsutbildningar   

 

År 2008 beslutade regeringen att starta försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning 
(Förordning 2008:793). I samma förordning framgår att verksamheten årligen ska följas upp och 
utvärderas med avseende på omfattning och genomförande.  

Du får denna enkät för att du är en av dem som valt en utbildning som ingår i försöksverksamheten med 
riksrekryterande gymnasiala spetsutbildningar. I frågeformuläret kommer du att finna frågor som 
behandlar din bakgrund samt dina åsikter om och erfarenheter av den gymnasiala spetsutbildningen. 
Svaren kommer att bearbetas helt anonymt och redovisas som siffror i tabeller. Vad någon enskild person 
har svarat kommer aldrig att framgå. 

Frågeformuläret är så konstruerat att du personligen skall besvara det. I de flesta fall besvaras frågorna 
med ett kryss i en ruta. I undantagsfall kan frågan besvaras med flera kryss. I vissa fall vill vi att du svarar 
med egna ord och i de fallen finns plats att skriva på.  

Vi hoppas att du vill delta i undersökningen genom att besvara frågorna och lämna tillbaka det senare 
under dagen i samband med vårt besök på din skola.  

Med vänliga hälsningar 

 
Johan Linder Kerstin Bartholdsson Hanna Sofia Johansson 
Projektledare fil dr, forskare fil dr, forskare 
Skolverket  Förvaltningshögskolan Sociologiska institutionen 
 Göteborgs universitet Stockholms universitet 
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Sätt ett kryss i rutan för svaret som stämmer i varje fråga eller skriv på den prickade linjen! 
Bara i fråga 16 får du sätta flera kryss.        Om du kryssat i en ruta eller skrivit ett svar vid en 
pil ( ), gå vidare eller hoppa på sättet som anges! 
 
1. Är du….?  

 Pojke (1)   
 tjej (2) 

 
 
2. Vilket år är du född?  ……….... 
 
 
3. Var har du i huvudsak vuxit upp? 
  Ren landsbygd i Sverige (1)  Mindre tätort i Sverige (2) 

  Stad eller större tätort i Sverige, annan än Stockholm, Göteborg eller Malmö (3) 
  Stockholm, Göteborg eller Malmö (4) 

  Övriga Norden (5)   Övriga Europa (6)  

  Asien (7)   Afrika (8)   Oceanien (9) 
  Nordamerika (10)   Sydamerika (11) 
 
 
4. Ligger gymnasiet där du går nu på din hemort (d v s på orten där dina föräldrar/  
    vårdnadshavare bor nu)? 
  Ja (1)      hoppa till fråga 12  
  Nej (2)  gå till nästa fråga (5)  
  
 
5. Var bor du?  
  På hemorten enbart (1)   hoppa till fråga 8  
  På studieorten enbart, d v s du har flyttat dit (2)   hoppa till fråga 10  
  Bor växelvis på hemort och studieort (t ex åker hem på helger) (3)    fråga 6  
 
  Annat: …………………………………………………………. (4)    hoppa till fråga 12  

 
 

6.  Hur många nätter övernattar du på studieorten en normal vecka?     …….. 
 
  

7. Hur bor du på studieorten? 
  I villa eller radhus i småhusområde (1) 
  På lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden (2) 
  I egen lägenhet i flerfamiljhus (ej internat) (3) 
  I delad lägenhet i flerfamiljhus (ej internat) (4) 
  Inackorderad i värdfamilj (5) 
  Inackorderad på internat (6) 
 
  Annat, nämligen…………………………………………………………………….  (7) 

 
 

8. Hur bor du på hemorten? 
  I villa eller radhus i småhusområde (1) 

 På lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden (2) 
 I lägenhet i flerfamiljhus (3)  
 Inackorderad i värdfamilj (5)  
 Inackorderad på internat (6) 

 
 Annat, nämligen……………………………………………………………………. (7) 
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9. Hur många kilometer skulle du uppskatta resvägen mellan din hemort och din studieort är? 
 
 …….. km (om du inte vet, ange din hemort: ……….…………………..)   hoppa till fråga 14 
 
 
10. Hur bor du på studieorten? 
  I villa eller radhus i småhusområde (1) 
  På lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden (2) 
  I egen lägenhet i flerfamiljhus (ej internat) (3) 
  I delad lägenhet i flerfamiljhus (ej internat) (4) 
  Inackorderad i värdfamilj (5)  
  Inackorderad på internat (6) 
 
  Annat, nämligen: …………………………………………………… (7) 
 
 
11. Ungefär hur många kilometer är det mellan din gamla hemort och studieorten dit du flyttat? 
 
 …….. km (om du inte vet, ange din hemort: ……….…………………..)   hoppa till fråga 14 
 
 
12. Hur bor du? 
  I villa eller radhus i småhusområde (1) 
  På lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden (2) 
  I lägenhet i flerfamiljhus (3) 
  Inackorderad i värdfamilj (5)  
  Inackorderad på internat (6) 
 
  Annat, nämligen: ……………………………………………………………………… (7) 
 
 
13. Hur många kilometer skulle du uppskatta att resvägen mellan din bostad och din skola är? 
 
 …….. km  
 

 
14. Vilken inriktning läser du på spetsutbildningen? 

  Humaniora, samhällskunskap (Individ och samtidskultur, språk, historia, hållbar utveckling, 
     entreprenör och FINEK) (1) 

   Naturvetenskap (inklusive Scienceprogrammet och program med både matematik och 
          olika naturvetenskapliga ämnen) (2) 
  
 
15. Hur fick du först höra om spetsutbildningen du går nu? (Markera endast en ruta!) 
   Mina lärare på högstadiet informerade om den (1) 
   Jag fick informationsmaterial hemskickat på posten (2)  
   Jag fick se informationsmaterial på annat sätt (3) 
   En studie- och yrkesvägledare på min högstadieskola informerade om den (4) 
   En vän berättade om den (5) 
   En förälder berättade om den (6) 
   En lärare på spetsgymnasiet kom och informerade i 9:an (7) 
   Jag läste på Spetsutbildningarnas förenings hemsida (8)  
   Jag fick informationsmaterial på en gymnasiemässa (9) 
   Minns ej (10) 
 
   Annat, ange:……………………………………………………………………….. (11) 
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16. Vilken eller vilka anledningar fanns till att du sökte en spetsutbildning?  
      (Kryssa de alternativ som gällde för dig – du får kryssa fler än en ruta här!) 
 16.1      Det gick bra för mig på högstadiet (t ex vad gäller betyg) och jag ville fortsätta satsa på 
            studierna 
 16.2     Jag hade stort intresse för spetsområdet  
 16.3     Jag ville läsa en spetsutbildning 
 16.4     Mina lärare på högstadiet uppmanade mig att söka 
 16.5     Studie- och yrkesvägledare på mitt högstadium uppmanade mig att söka 
 16.6     Mina föräldrar/vårdnadshavare uppmanade mig att söka 
 16.7     Mina kompisar uppmanade mig att söka 
 16.8     Det finns inget gymnasium på min hemort 
 16.9     Familjen flyttade till orten där gymnasiet ligger 
 16.10   Jag ville gå just på just detta gymnasium 
 16.11   Jag såg det som ett sätt att förbereda mig för universitetsstudier  
 16.12   Jag trodde att utbildningen kunde bli till nytta för mig i framtiden 
 
 16.13   Annat: ………………………………………………………………………………. 
 
 
17. Var är dina föräldrar födda? 
 
 Förälder 1 
  Sverige (1)  Övriga Norden (2)  Övriga Europa (3) 
  Asien (4)  Afrika (5)   Oceanien (6) 
  Nordamerika (7)  Sydamerika (8) 
 
 Förälder 2 
  Sverige (1)  Övriga Norden (2)  Övriga Europa (3) 
  Asien (4)  Afrika (5)   Oceanien (6) 
  Nordamerika (7)  Sydamerika (8) 
 
 
18. Hur har dina betyg i spetsämnet förändrats efter att du började gymnasiet? 
  Betygen ungefär samma som i nian (1) 
  Betygen högre än i nian (2) 
  Betygen lägre än i nian (3) 
  Jag har inte fått betyg än (4) 
 
  Annat svar: ………………………………………..................................................... (5) 
  
 
19. Hur har dina betyg förändrats överlag efter att du började gymnasiet? 
  Betygen ungefär samma som i nian (1) 
  Betygen högre än i nian (2) 
  Betygen lägre än i nian (3) 
  Jag har inte fått betyg än (4) 
 
  Annat svar: ………………………………………..................................................... (5) 
 
  
20.  Funderar du på att studera vidare på högskola/universitet efter gymnasiet? 
  Ja (1)   gå till nästa fråga (21)  
  Nej (2)   hoppa till fråga 22  

  Vet ej (3)   hoppa till fråga 22  
 
 
21. Inom vilket ämnesområde funderar du på att studera på universitet/högskola? 
  Inom mitt spetsområde (1) 
  Inom annat område, nämligen: ……………………………………………………..… (2) 
  Vet ej (3) 
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22.  Hur väl stämmer dessa påståenden för dig? Sätt ett kryss för varje påstående! 
 

  
Stämmer 

helt 

 
Stämmer 
ganska 

bra 

 
Stämmer 
ganska 
dåligt 

 
Stämmer 
inte alls 

 

 
Ingen 
åsikt 

Spetsutbildningen motsvarar mina 
förväntningar    22.1 

     

Lärarna i spetsämnet lever upp till mina 
förväntningar  22.2 

     

Mina lärare i spetsämnet är 
pedagogiska  22.3 

     

Mina lärare i spetsämnet är kunniga           
   22.4 

     

Mina lärare i spetsämnet är engagerade 
   22.5 

     

Mina lärare i spetsämnet är stöttande 
   22.6 

     

Mina lärare på spetsutbildningen är 
sämre än i grundskolan 22.7 

     

Jag har utvecklats mycket i spetsämnet 
nu på gymnasiet 22.8 

     

Studierna i spetsämnet bör ställa högre 
krav på eleverna 22.9 

     

Det är god sammanhållning mellan 
eleverna i spetsutbildningen  22.10 

     

Skolans tekniska utrustning (tillgång till 
datorer mm) är bra 22.11 

     

Mina studier i spetsämnet är mer 
intressanta än på högstadiet 22.12 

     

Mina studier i spetsämnet är mer 
motiverande än på högstadiet 22.13 

     

Jag upplever stor betygskonkurrens på 
spetsutbildningen 22.14 

     

Jag rekommenderar gärna en kompis 
att söka till denna spetsutbildning  22.15 

     

 
 
Besvara följande två frågor bara om du har flyttat till studieorten eller pendlar dit! 
 

Att studera på annan ort har varit 
givande för mig  22.16 

     

Jag saknar mina gamla kompisar från 
högstadiet  22.17 

     

 (1) (2) (3) (4) (5) 

 
 
Tack för din medverkan!  
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Bilaga 2  

Enkät till elever i jämförelseklasser 
 

 

 

 

 

Enkät i samband med utvärdering av försöksverksamheten med gymnasiala spetsutbildningar   

 

År 2008 beslutade regeringen att starta försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning 
(Förordning 2008:793). I samma förordning framgår att verksamheten årligen ska följas upp och 
utvärderas med avseende på omfattning och genomförande. Skolverket vill genom utvärderingen få svar 
på olika frågor bland annat varför inte fler elever söker till spetsutbildningarna. 

Du får denna enkät för att du läser på ett gymnasieprogram på en skola där det finns ett program inom 
samma område som programmen inom försöksverksamheten med spetsutbildning. I frågeformuläret 
kommer du att finna frågor som behandlar om och hur du fick information om att spetsutbildningen 
fanns, varför du sökte eller inte sökte till spetsutbildningen och vem eller vad som påverkade ditt 
gymnasieval. Svaren kommer att bearbetas helt anonymt och redovisas som siffror i tabeller. Vad någon 
enskild person har svarat kommer aldrig att framgå. 

Frågeformuläret är så konstruerat att du personligen skall besvara det. I de flesta fall besvaras frågorna 
mycket enkelt med ett kryss i en ruta. I undantagsfall kan frågan besvaras med flera kryss. I vissa fall vill vi 
att du svarar med egna ord och i de fallen finns plats att skriva på.  

Vi hoppas att du vill delta i undersökningen genom att besvara frågorna och lämna tillbaka det senare 
under dagen i samband med vårt besök på din skola.  

Med vänliga hälsningar 

Johan Linder Kerstin Bartholdsson Hanna Sofia Johansson 
Projektledare fil dr, forskare fil dr, forskare 
Skolverket  Förvaltningshögskolan Sociologiska institutionen
Stockholm Göteborgs universitet Stockholms universitet 
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Kryssa i en ruta eller skriv på den prickade linjen! 
 
1. Är du….?  Pojke (1) 
  Tjej (2)  
 
 
2.  Vilket år är du född?   ……….. 
 
 
3.  Vilket gymnasieprogram går du?   ………………………………………………………………………. 
 
 
4. Vad stämmer in på dig? (sätt kryss i en ruta!) 
   Jag kände inte till att man kunde söka spetsutbildning när jag gjorde mitt gymnasieval (1) 

   om du angivit detta svar skall du inte svara på fler frågor i enkäten! 
   Jag kände till att man kunde söka spetsutbildning men inte att det fanns på detta 
       gymnasium (2)  
   Jag kände till att man kunde söka spetsutbildning på detta gymnasium (3)  
 
 
5. Hur fick du först kännedom om att spetsutbildningen/arna fanns? 
   Mina lärare på högstadiet informerade om den (1) 
   En studie- och yrkesvägledare på min högstadieskola informerade om spetsutbildningen (2)

   En representant för spetsutbildningen kom till mitt högstadium berättade om den (3) 
   Jag såg information på Föreningen Sveriges Spetsutbildningars hemsida (4) 
   Jag fick information på en gymnasiemässa (5) 
   Jag fick informationsmaterial hemskickat med posten (6) 
   Jag fick se informationsmaterial på annat sätt (7) 
   En förälder/vårdnadshavare berättade om den (8) 
   En vän berättade om spetsutbildningen (9) 
   Minns ej (10) 
   Annat, nämligen: ……………………………………………………………………………….. (11) 
  
 
6. Vad stämmer in på dig?  
  Jag sökte till en spetsutbildning på detta gymnasium (1)    hoppa till fråga 8 
  Jag sökte till en spetsutbildning på ett annat gymnasium (2)    hoppa till fråga 8 
  Jag sökte till spetsutbildningar både på detta och annat gymnasium (3)    hoppa till fråga 8 
  Jag sökte inte till en spetsutbildning (4)    gå till nästa fråga (7) 
  
 
7. Varför sökte du inte? (Kryssa i alternativen som stämmer in på dig – sätt alltså gärna flera kryss i 
denna fråga!)  

 7.1    Jag var osäker på om betygen skulle räcka för att bli antagen 
 7.2    Jag ville inte genomföra antagningsprov, intervju och/eller skriva personligt brev 
 7.3    Jag var osäker på om provresultaten skulle räcka för att bli antagen 
 7.4    Jag var orolig för att få lägre betyg i en spetsklass än i en vanlig klass 
 7.5    Jag kände mig osäker på om jag skulle klara av de krav som en spetsutbildning innebär
 7.6    Det är svårare att få meritpoäng på spetsutbildning än på en vanlig gymnasieutbildning 
 7.7    Jag ville satsa på andra (fritids)intressen  
 7.8    Jag kände ingen annan som skulle gå spetutbildningen 
 7.9    Jag blev avrådd från att gå spetsutbildningen av föräldrar/vårdnadshavare 
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 7.10  Jag blev avrådd från att gå spetsutbildningen av mina högstadielärare 

 



 

 7.11  Jag blev avrådd från att gå spetsutbildningen av studie- och yrkesvägledare 
 7.12  Jag blev avrådd från att gå spetsutbildningen av kompisar  
 7.13  Jag blev avrådd från att gå spetsutbildningen efter att ha genomfört antagningsprov, 
             antagningsintervju och/eller författat ansökningsbrev  

 
 7.14  Annat, nämligen: ………………………………………………………………………………….. 

 
Om du alltså inte sökt en spetsutbildning behöver du inte besvara fler frågor i enkäten! 
________________________________________________________________________________ 

  
8. Vad var det som motiverade dig att söka till en spetsutbildning? (Kryssa i alternativen som 
stämmer in på dig – sätt alltså gärna flera kryss i denna fråga!)  
 8.1     Det gick bra för mig på högstadiet (t ex vad gäller betyg) och jag ville fortsätta satsa på    
       studierna 
 8.2    Jag hade stort intresse för spetsområdet 
 8.3    Mina lärare på högstadiet uppmanade mig att söka 
 8.4    Studie- och yrkesvägledare på mitt högstadium uppmanade mig att söka 
 8.5    Mina föräldrar/vårdnadshavare uppmanade mig att söka 
 8.6    Mina kompisar uppmanade mig att söka 
 8.7    Det finns inget gymnasium på min hemort 
 8.8    Familjen flyttade till orten där gymnasiet ligger 
 8.9    Jag ville gå just på detta gymnasium 
 8.10  Jag såg det som ett sätt att förbereda mig för universitetsstudier  
 8.11  Jag trodde att utbildningen kunde bli till nytta för mig i framtiden 
 
 8.12  Annat, nämligen: ………………………………………………………………………………….. 
 
 
9. Blev du antagen till spetsutbildningen? 
    Ja (1)       gå till nästa fråga (10) och besvara inte fråga 11! 
    Nej (2)    hoppa till fråga 11 
 
 
10. Varför valde du att inte gå en spetsutbildning?   …………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
11. Varför blev du inte antagen till spetsutbildningen? (Kryssa i alternativen som stämmer in på 
dig – sätt alltså gärna flera kryss i denna fråga!)  

 11.1    Jag hade inte tillräckligt höga betyg 
 11.2    Jag hade inte tillräckligt bra resultat på antagningsprov och/eller intervju 

 11.3    Jag blev avrådd av representant för spetsutbildningen att gå en spetsutbildning efter att 
  jag gjort antagningsprov     
 11.4    Jag blev avrådd av representant för spetsutbildningen att gå en spetsutbildning efter en 

 personlig intervju 
 11.5    Jag blev avrådd av representant för spetsutbildningen att gå en spetsutbildning efter att 

 de läst mitt ansökningsbrev 
 11.6    Vet ej  
 11.7    Annat, nämligen: …………..……………………………………………………………………… 
 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3  

Enkät till vårdnadshavare (underlag för programmeringen av webbenkäten) 
 
Ditt kön?   

   Man   
   Kvinna 
 

Vilken är din relation till barnet som går spetsutbildningen?   
   Förälder 
   Vårdnadshavare 

 
Var har du i huvudsak vuxit upp? 
   Ren landsbygd i Sverige 
   Mindre tätort i Sverige 
   Stad eller större tätort i Sverige, annan än Stockholm, Göteborg eller  Malmö 
   Stockholm, Göteborg eller Malmö 
   Övriga Norden   
   Övriga Europa 
   Asien  
   Oceanien 
   Afrika 
   Nordamerika 
   Sydamerika 

 
Hur bor du nu?     
   I villa eller radhus i småhusområde 
   På lantgård eller ensamliggande villa på landsbygden 
   I lägenhet i flerfamiljhus  
   Annat: [textruta] 
 
Ligger gymnasiet där ditt barn går på hemorten, dvs på orten där du själv bor? 
  [X]   Ja 
  [X]   Nej 
 
  [frågan  ställs  om  respondent  kryssat  ”J”a  vid  X:]  Bor  ditt  barn  hemma,  dvs  hos 
  dig, alternativt hos en annan förälder/vårdnadshavare (ev växelvis)? 
    [Y]   Ja 
    [Y]   Nej 
     

[frågan  ställs  om  respondent  kryssat  ”Nej”  vid  Y:]  Hur  bor  ditt
   barn? 

   Egen lägenhet 
   Delad lägenhet  
   Inackorderad i värdfamilj  
   Inackorderad på internat 
   På lantgård eller ensamliggande villa på   landsbygden 
   I villa eller radhus i småhusområde 
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  [frågan  ställs  om  respondent  kryssat  Ja  vid  X:]  Hur  många  kilometer  skulle 
  du uppskatta att ditt barns resväg mellan bostaden och skolan är? 
 
     ….. km 
 
  [frågan ställs om respondent kryssat ”Nej” vid X:] Var bor ditt barn?  
    [Z]   På hemorten enbart 
    [Z]   På studieorten enbart – har alltså flyttat dit 
    [Z]   Bor växelvis på hemort och studieort  
    [Z]   Annat: [textruta] 
 

[frågan ställs om respondent kryssat ”Bor växelvis…” vid Z:] Hur många 
nätter övernattar ditt barn på studieorten en normal vecka?  
  … [skrivs i textruta] 

 
[frågan  ställs  om  respondent  kryssat  ”På  hemorten…”  eller  ”Bor 
växelvis…”  vid  Z:]  Hur  många  kilometer  skulle  du  uppskatta  att 
resvägen mellan hemorten och studieorten är? 
  … km [skrivs i textruta] 
 
[frågan  ställs  om  respondent  kryssat  ”På  studieorten…”  vid  Z:]  Hur 
många kilometer skulle du uppskatta att vägavståndet är mellan orten 
du bor på och orten dit ditt barn flyttat? 
  … km [skrivs i textruta] 

 
[frågan  ställs  om  espondent  ryssat  ”På  studieorten” r k eller 

  ”Bor växelvis…” vid Z:]: Hur bor ditt barn på studieorten? 
   Egen lägenhet 
   Delad lägenhet  
   Inackorderad i värdfamilj  
   Inackorderad på internat 
   På lantgård eller ensamliggande villa på   landsbygden 
   I villa eller radhus i småhusområde 
   

Vilken inriktning läser ditt barn på spetsutbildningen? 
  Humaniora,  samhällskunskap  (Individ  och  samtidskultur,  språk,  historia,  hållbar 

utveckling, entreprenör och FINEK) 
      Naturvetenskap  (inklusive  Scienceprogrammet  och  program  med  både 
  matematik och olika naturvetenskapliga ämnen) 
 
Vilken eller vilka anledningar  fanns  till att ditt barn  sökte en  spetsutbildning?  (Kryssa de alternativ 
som stämmer in!) [alltså ”flersvarsfråga!”] 
      Det  gick  bra  för  henne/honom  på  högstadiet  (t  ex  vad  gäller  betyg)  och 
  hon/han ville fortsätta satsa på studierna 
   Han/hon visade stort intresse för spetsområdet 

 Han/hon ville läsa en spetsutbildning 
   Hennes/hans lärare på högstadiet uppmanade henne/honom att söka 
   Studie‐ och yrkesvägledare på hennes/hans högstadium uppmanade 
  henne/honom att söka 
   Jag och/eller en annan förälder/vårdnadshavare uppmanade 
  henne/honom att söka 
   Hans/hennes kompisar uppmanade henne/honom att söka 
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   Det finns inget gymnasium på hans/hennes hemort 
   Familjen flyttade till orten där gymnasiet ligger 
   Han/hon ville gå just på detta gymnasium 
   Han/hon såg det som ett sätt att förbereda sig för universitetsstudier  
    Han/hon  trodde  att  utbildningen  kunde  bli  till  nytta  för  henne/honom  i 
  framtiden. 
   Annat: [textruta] 
 
Om du skulle beskriva er familj, vilken av nedanstående kategorier stämmer då bäst? 
   Arbetarfamilj 
   Lantbrukarfamilj 
   Högre tjänstemannafamilj 
   Lägre tjänstemannafamilj 
   Akademikerfamilj 
   Egen företagare 
 
Vilken är din högsta utbildning? 
   Folkskola/enhetsskola/grundskola (eller motsvarande) 
   Gymnasieskola 2 år/fackskola (eller motsvarande) 
   Minst treårigt gymnasium (eller motsvarande) 
   Folkhögskola (eller motsvarande) 
   Högskole‐/universitetsutbildning 1 – 3 år (eller motsvarande) 
   Högskole‐/universitetsutbildning 4 år (eller motsvarande) 
   Högskole‐/universitetsutbildning 5 år eller längre (eller motsvarande) 
 
Vilken inriktning har du läst på den högsta utbildning du avslutat? 
   Samhällsvetenskap 
   Naturvetenskap 
   Humaniora 
   Teknik 
   Medicin/vård 
   Teologi 
   Ekonomi/administration 
   Juridik 
   Lantbruk 
   Annat: [textruta] 
 
Vilken är din nuvarande sysselsättning? 
   Förvärvsarbetande 
   Arbetssökande 
   Pensionär 
   Hemarbetande 
   Studerande 
   Annat: [textruta] 
 
Var är ditt barn fött? 
   Sverige 
   Övriga Norden   
   Övriga Europa 
   Asien  
   Oceanien 
   Afrika 

154 
 



 

   Nordamerika 
   Sydamerika 
 
Var är du själv född?  
   Sverige 
   Övriga Norden   
   Övriga Europa 
   Asien  
   Oceanien 
   Afrika 
   Nordamerika 
   Sydamerika 
 
Hur har ditt barns betyg i spetsämnet förändrats efter att hon/han började gymnasiet? 
   Betygen ungefär samma som i nian 
   Betygen högre än i nian   
   Betygen lägre än i nian 
   Hon/han har inte fått betyg än 
   Annat svar: [textruta] 
   
Hur har ditt barn betyg förändrats överlag efter att hon/han började gymnasiet? 
   Betygen ungefär samma som i nian 
   Betygen högre än i nian   
   Betygen lägre än i nian 
   Hon/han har inte fått betyg än 
   Annat svar [textruta] 
 
Hur väl stämmer dessa påståenden för dig? 
[Varje nedanstående fråga ska ha följande alternativ:] 

 Stämmer helt  
   Stämmer ganska bra 
   Stämmer ganska dåligt  
   Stämmer inte alls  
   Ingen åsikt/kan ej svara 
 

• Spetsutbildningen mitt barn går på motsvarar mina förväntningar 
• Lärarna i spetsämnet lever upp till mina förväntningar 
• Lärarna i spetsämnet är pedagogiska 
• Lärarna i spetsämnet är kunniga 
• Lärarna i spetsämnet är engagerade 
• Lärarna i spetsämnet är stöttande 
• Jag har bra kontakt med personalen på spetsutbildningen 
• Lärarna på spetsutbildningen är sämre än i grundskolan 
• Mitt barn har utvecklats mycket i spetsämnet på gymnasiet 
• Studierna i spetsämnet bör ställa högre krav på eleverna 
• Mitt barn har bra kompisar på spetsutbildningen 
• Mitt barn upplever att det råder gott samarbetsklimat på spetsutbildningen 
• Mitt barn upplever stor betygskonkurrens på spetsutbildningen 
• Mitt barns studier i spetsämnet är mer intressanta än på högstadiet 
• Mitt barns studier i spetsämnet är mer motiverande än på högstadiet 
• Jag skulle rekommendera ett barn till en vän att söka till detta gymnasium 
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• Skolans tekniska utrustning (tillgång till datorer mm) är bra 
 
 [Följade två items bara för respondenter som kryssat ”Nej” vid X ovan:] 

• Att studera på annan ort har varit givande för mitt barn 
• Jag/mitt hushåll har stora extrakostnader för boendet på annan ort och för mitt barns resor 

 
Får ditt barn inackorderingsstöd? 
  [Q]   Ja  
  [Q]   Nej 
  [Q]   Vet ej 
   
  [frågan ställs om respondent kryssat ”Ja” vid Q:] Är stödet tillräckligt? 
     Ja  
     Nej 
     
Tror du att ditt barn kommer att studera vidare på högskola/universitet efter gymnasiet? 
  [P]   Ja  
  [P]   Nej 
  [P]   Vet ej 
 
  [frågan ställs om respondent kryssat ”Ja” vid P:] Tror du han/hon skulle  ha  studerat 
  vidare oberoende av spetsutbildningen? 
     Ja  
     Nej 
     Vet ej 
 
  [frågan  ställs  om  respondent  kryssat  ”Ja”  vid  P:]  Inom  vilket  ämnesområde 
  tror du att hon/han kommer att studera på universitet/högskola? 
     Inom spetsområdet 
     Inom annat område: ….. 
     Vet ej   
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Bilaga 4  

Intervjumall – skolpersonal  
 
Bakgrundsfrågor 

• Beskriv er skola exempelvis utifrån: 
- När skolan startade 
- Friskola eller kommunal skola? 
- Hur högt söktryck ni har generellt? Till parallellklass till spetsutbildningen? 
- Elevernas medelbetyg? På skolan generellt? Jämförelse mellan spetsutbildningen och 

jämförelseklass. 
 

• Beskriv hur ni har organiserat er spetsutbildning! 
- Vilken personal arbetar med spetsutbildningen? 
- Har ni specialrekryterat någon personal? 
- Hur har ni arbetat för att sprida information om er utbildning?  

 
• I vilket förhållande står spetsutbildningen till skolans övriga utbildningar? 

- Läser spetseleverna några kurser tillsammans med andra program på skolan? 
- Konkurrens? 
- Resurser?  
- Har skolans övriga utbildningar påverkats av spetsutbildningen? 

 
Urvals- och antagningsfrågor  

• Har ni fyllt era platser på spetsprogrammet? 
• Hur många sökande hade ni till spetsutbildningen HT 2010? 

- Varför tror ni att ni fyllde/inte fyllde era platser? 
- Hur många platser har er spetsutbildning?  
- Har ni antagit alla elever som sökte?  

 
Nedanstående två frågor ställdes bara till skolor som ej antagit maximalt antal elever till sin spetsutbildning på grund av 
lågt söktryck.  

- Har söktrycket påverkat elevernas resultat?  
- Har söktrycket påverkat ert genomförande av spetsutbildningen? 

 
• 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?  
- Har de hjälpt 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? 

 
• Vilken betydelse har elevens intresse för spetsämnet i förhållande till elevens fallenhet för ämnet? 

 
Elevrelaterade frågor 

• Hur ser typeleven på spetsutbildningen ut?  
- Gällande betyg?  
- Annat? 
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• Har någon elev avbrutit studierna? 

- Av vilken anledning avbryter eleverna studierna? 
 

• Vad betyder det för eleverna att få koncentrera sig på sitt intresseområde under studietiden? 
 

• Hur uppfattar eleverna den studiesociala situation som det innebär att gå på en spetsutbildning? 
Med avseende på: 

- Flytta? 
- Pendla? 
- Kompisar? 
- Betygskamp? 
- Annat? 

 
• Engagerar sig skolan i inflyttade elever utanför skoltid? (Om ja i så fall hur?)  

- Vilken betydelse har skolans möjligheter att engagera sig i inflyttade elever utanför skoltid?  
- Finns systematiskt engagemang eller bygger det på frivilliga lärarinsatser? 
- Går det att skönja någon skillnad huruvida inflyttade elever presterar bättre, sämre eller 

likvärdigt med elever från orten?  
 
Riksrekrytering  

• I vilken utsträckning utnyttjar eleverna möjligheten att läsa sitt intresseområde i en annan del av 
landet? 
 

• Vilka faktorer styr elevernas val av utbildning? 
 

• Vilken betydelse har de ekonomiska villkoren för hur skolor och huvudmän lyckas marknadsföra 
och genomföra sina utbildningar? 

 
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 uppfattar ni regeringens och politikernas intresse för spetsutbildningen?  

- Upplever ni det som att försöket med spetsutbildningarna har politiskt stöd? 
 

• Vilka andra faktorer spelar in för hur väl spetsutbildningarna lyckas eller misslyckas med att 
rekrytera elever från en annan del av landet? 

- Vad skulle krävas för att ni skulle lyckas rekrytera fler elever från andra delar av landet? 
 
Samverkan med universitet och högskola 

• Hur och varför etablerades samarbetet mellan skolan och lärosätet? 
• Har eleverna erbjudits något annat än kurser?  
• Hur fungerar samarbetet? 
• När börjar eleverna läsa vid lärosätena? 

 
Nedanstående frågor, om universitet och högskola, ställdes ej då inga av spetselever har börjat läsa kurser på högskola och 
universitet vid utvärderingens genomförande.  

• I vilken utsträckning har eleverna erbjudits och tagit del av möjligheten att läsa högskolekurser?  
• Har det varit möjligt för eleverna att tillgodogöra sig kurserna, dels kunskapsmässigt, dels i 

högskolepoäng? 
• Har kurserna legat rätt tidsmässigt jämfört med gymnasieskolans utbildning? 

 
• Hur upplever lärosätet och skolan att samarbetet fungerar när det gäller spetsutbildningen?  
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• Tror ni att eleverna kommer att fortsätta till universitet eller högskolan inom spetsutbildningens 

område? 
- Vilka ämnen tror ni spetseleverna kommer att läsa i framtiden? 
- Påverkar spetsutbildningen elevernas attityd till högre studier? 

 
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? 
- Påverkats definitionen av ’spets’ av söktrycket? (Om skolan antar även elever med lägre betyg) 

 
• Har det haft betydelse för kvaliteten på utbildningen i sin helhet att den innehåller särskild 

breddning och fördjupning, utöver vad som får förekomma på det nationella program som 
närmast motsvarar spetsutbildningen? 

- Har de speciella kurserna för breddning och fördjupning som enbart spetsutbildare får 
använda haft betydelse för utbildningens kvalitet? 

 
• Finns det något i förordning, examensmål, ämnesplaner eller liknande som kan förändras eller 

förbättras för att möjliggöra eller underlätta för spetsutbildningarna? 
 

• Hur har utbildningen utvecklats, bland annat med avseende på pedagogiska idéer, arbetssätt, IKT 
och internationella anknytningar? 

 
• Vilka likheter och skillnader finns det mellan innehåll och pedagogiska arbetssätt om man jämför 

spetsutbildningarna med vanliga nationella gymnasieprogram inom samma område?  
 
• Vilken betydelse har lärarnas utbildnings-/kompetensnivå haft? Hur ser skolpersonal på detta?  

 
• Vilken betydelse har samverkan med lärosäten haft för kvaliteten?  

 
• Vilken erfarenhet har ni av att undervisa på spetutbildningen (ex ordning, motivation, intresse)? 

- Jämför med att undervisa i andra klasser! 
 

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

 
• Hur kan spetsutbildningen förbättras? 

 
• Övrigt?  
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Bilaga 5  

Intervjumall – elever 
 
Bakgrundsfrågor 

• Namn, skola, datum 
• Vilken inriktning läser du? 
• Var läste du innan du påbörjade spetsutbildningen?  

- Friskola eller kommunal skola?  
- Läste du någon speciell inriktning på högstadiet?  
- Har du flyttat eller pendlar du till orten för att läsa på spetsutbildningen? 

 
• Hur fick du information om spetsutbildningen?  

 
• Hur kommer det sig att du valde att börja på spetsutbildningen? 

- Uppmuntrade någon dig att börja på spetsutbildningen? 
- Medverkade/påverkade någon av dina lärare på grundskolan ditt val att läsa på 

spetsutbildningen? 
- Medverkade/påverkade din studie- och yrkesvägledare på grundskolan ditt val att läsa på 

spetsutbildningen?   
- Medverkade/påverkade någon person ditt val att läsa på spetsutbildningen?   
- Argument för eller emot att börja på spetsutbildningen? 

 
• Vilka attityder angående ditt val att gå en spetsutbildning mötte du: 

- Från föräldrar? 
- Kompisar? 
- Lärare? 
- Andra personer? 

 
• Har du syskon?  

- Yngre eller äldre?  
- Vad gör de?  
- Har dina syskon läst liknande utbildning? 
- Om de studerar: vad studerar de? 

 
Urvals- och antagningsfrågor 

• Vilka urvalsmetoder användes för att du skulle bli antagen på spetsutbildningen? 
 

• Hjälpte någon dig att förbereda dig inför antagningen? 
 

• 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? 
- Vad handlade den om? 
- Gav intervjun bra information om vad utbildningen handlar om? 

 
• Personligt brev?  

- Fick du instruktioner om vad brevet skulle innehålla?  
- (Om ja) Av vem? 

 
• Andra urvalsmetoder? 
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Syn på utbildningen 
• Kände du till det här gymnasiet innan du började här?  

- Varför valde du att läsa på den här skolan och det här programmet?  
• Vad betyder det för dig att du har fått möjlighet att koncentrera dig på ditt intresseområde under 

gymnasietiden? 
- Ökat eller minskat intresset för skolan?  
- Är intresset oförändrat för spetsämnena?  

 
• Är det någon skillnad att läsa på en spetsutbildning jämfört med dina erfarenheter från 

högstadiet? 
 
Studiesociala frågor 

• Hur uppfattar du din studiesociala situation? 
- Hur uppfattar du dina lärare?  
- Är det någon skillnad mellan dina lärare i spetsämnena och dina andra lärare? 
- Hur uppfattar du dina klasskamrater?  
- Är din relation till dina nuvarande klasskamrater annorlunda än när du gick i en vanlig 

högskoleklass?  
 

• Hur trivs du på skolan? 
 

• Hur var det att flytta hemifrån?  
- 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?  
• Gör skolpersonalen ideella aktiviteter för att stödja spetseleverna?  

 
Frågor om samverkan med högskolor och universitet  

• Har du haft kontakt med det lärosäte/de lärosäten som ditt gymnasium samarbetar med?  
- Vad har kontakten bestått av?  
- Har skolan andra samarbetspartner än högskolan/universitetet?  
- Har ni haft kontakt med andra av skolans samarbetspartners i anslutning till 

spetsutbildningen? 
- Hur har kontakten sett ut? 

 
• Kan du få meritpoäng för någon/några av de kurser du läser på spetsprogrammet? 

 
• Vilken betydelse har din möjlighet att uppnå meritpoäng haft för ditt val att välja en 

spetsutbildning? 
- Har du planerat att läsa kurser som ger meritpoäng?  
- Hur tänker du om att spetsämnena inte ger meritpoäng? 

 
Nedanstående frågor, om samverkan med universitet och högskola, ställdes ej då inga av spetselever har börjat läsa kurser på 
universitet och högskola vid utvärderingens genomförande. 

• I vilken utsträckning har du erbjudits möjlighet att läsa högskolekurser? Vid vilken 
högskola/vilket universitet? 

 
• Har universitet/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?  
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• Tycker du att du kan tillgodogöra dig kurserna?  

 
• Planerar du att läsa vidare vid högskola/universitet efter gymnasiet? 

- Inom vilket ämnesområde (samma som spetsutbildningen eller annat ämne?) 
- Har spetsutbildningen påverkat din syn på högre utbildning? 
- Val av studieområde? 

 
Utbildningens kvalitet 

• Hur tycker du att en bra lärare ska vara? 
 

• Hur upplever du lärarna på spetsutbildningen jämfört med högstadiet? 
 

• Hur tycker du att en bra lektion ska se ut?  
 

• Hur ser du på ansvarsfördelningen mellan ditt eget ansvar för din lärandeprocess jämfört med 
lärarnas ansvar? 
- Vilket stöd krävs från lärarna för att du ska kunna ta ansvar för ditt lärande? 

 
• Tycker du att spetsutbildningen motsvarar dina förväntningar? 

- Inom ditt ämnesområde? 
- Undervisningen?  
- Skolmiljön? 
- Lärare? 

 
• Vad är det bästa och det sämsta med att gå en spetsutbildning?  

- Skulle du rekommendera en kompis att söka till en spetsutbildning? 
 

• Vill du tillägga någonting som du tycker att vi borde ha frågat om? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162 
 



 

Bilaga 6  

Intervjumall – kommunföreträdare och rektor vid friskola 
 
Bakgrundsfrågor 

• Beskriv er kommun! 
- Utbildningstradition? 

o Har ni universitet/högskola på orten?  
o Hög/låg utbildningsnivå generellt på medborgarna i kommunen?  
o Hur många gymnasier har kommunen? (Konkurrens med andra gymnasier på orten?) 
o Hur många av gymnasierna på orten är friskolor?  

- Sysselsättningsstruktur i kommunen?  
 

• Har ni andra utbildningar i kommunen med riksintag?  
 

• Vem tog initiativet till att delta i försöket?  
- Hur kommer det sig att ett gymnasium/gymnasier i er kommun deltar i försöket med 

spetsutbildningar? 
 

• Hur gick diskussionen angående att bifalla ansökan om att ett gymnasium/gymnasier i 
kommunen skulle delta i försöksverksamheten? 

- Argument för och emot ett deltagande? 
 
Kommunens relation till spetsutbildningen 

• Hur har er kommun stöttat etableringen av er spetsutbildning? 
- Jfr detta med stöttning till andra utbildningar med riksintag i kommunen!  

 
• I vilket förhållande står spetsutbildningen till kommunens övriga gymnasieutbildningar? 
- Satsar kommunen extra resurser på spetsutbildningarna? 

o Ekonomiska anslag? 
o Extra personal?  
o Boende?  
o Informationsstöd?  
o Annat? 
 

• Ger kommunen extra stöd till inflyttade elever utanför skoltid? 
- Ges extra ekonomiskt stöd till skolorna för sådan verksamhet? 

 
• Har spetsutbildningarna påverkat övrig gymnasieutbildning i kommunen? 
- Hur påverkas övriga gymnasieprogram?  
- Hur påverkas andra utbildningar med riksintag?  

 
• Hur ställer ni er till att spetsutbildningarna rent generellt har svårt att rekrytera elever? 
- Vad kan göras för att öka antalet sökande? 
- Vem har huvudansvaret för detta? 

o Den enskilda skolan? 
o Kommunpolitikerna? 
o Nationella politiker? 
o Nationella myndigheter? 
o Annan?  

 
• Vilken/vilka aktörer bör ha ekonomiskt ansvar för genomförandet av spetsutbildningen? 
- Den enskilda skolan? 
- Kommunen? 
- Staten? 
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Frågor om spetselever och spetsutbildningen 
• Hur vill du definiera vad som menas med ’spetselev’/’spetsutbildning’? 

(Jfr intresse med talang!) 
 

• Finns det något i förordning, examensmål, ämnesplaner eller liknande som kan förändras eller 
förbättras för att möjliggöra eller underlätta för spetsutbildningarna? 
 

• Har ni planer på att även delta i försöksverksamheten med spetsutbildningar på högstadiet? 
- Hur ser du på planerna att starta spetsutbildningar med riksintag på högstadiet? 
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Bilaga 7  

Intervjumall – universitetspersonal 
 
Bakgrundsfrågor 

• Vilken institution/avdelning arbetar du på?  
- Vilket ämne/n är det som samarbetar med spetsutbildningen? 

 
• Vem tog initiativet till att delta i försöket?  
- Hur kommer det sig att er institution/avdelning deltar i försöket med spetsutbildningar? 

 
• Hur gick diskussionen om att samarbeta med spetsgymnasiet? 
- Argument för och emot ett samarbete? 

 
• Har ert universitet/institutionen/avdelning stöttat etableringen av er spetsutbildning? 
- Har din institution/avdelningen satsat ekonomiska resurser på spetsutbildningen? 
- Får du som kontaktperson ersättning i tid eller pengar för ditt arbete med spetsutbildningen?  

 
• Erbjuder ni spetseleverna något annat än kurser? 
- Vad? 

 
• Hur finansieras spetselevernas utbildning hos er institution/avdelning?  

 
• Har spetselevernas utbildning påverkat övrig utbildning på er institution/avdelning? 

 
Erfarenheter av spetsutbildningen 

• Har det varit möjligt för eleverna att tillgodogöra sig kurserna och annan utbildning, dels 
kunskapsmässigt, dels i högskolepoäng? (Dvs kan de tillgodogöra sig utbildningen?) 

 
• Hur upplever lärosätet att samarbetet fungerar när det gäller spetsutbildningen?  

 
• Hur vill du definiera vad som menas med ’spetselev’/’spetsutbildning’? 
- Intresse? Talang? Annat?  

 
Antagning, politiskt intresse och regelverk 

• Varför tror du att spetsutbildningarna generellt har svårt att rekrytera elever? 
- Vem har ansvaret för att rekrytera spetselever? (Gymnasierna, kommunpolitiker, nationella politiker etc)  

 
• Hur uppfattar du regeringens och nationella politikers intresse för spetsutbildningen?  

- Upplever du det som att försöket med spetsutbildningarna har politiskt stöd? 
 

• Finns det något i förordning, examensmål, ämnesplaner eller liknande som kan förändras eller 
förbättras för att möjliggöra eller underlätta för spetsutbildningarna? 
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Bilaga 8  

Lista över intervjupersoner 
 
Intervjupersoner skolpersonal 
 
Skola A 
Biträdande rektor och programansvarig – IP 1 Skola A 
Lärare 1 i annat ämne – IP 2 Skola A 
Lärare 2 i annat ämne – IP 3 Skola A 
Lärare 3 i annat ämne – IP 4 Skola A 
Lärare 4 i spetsämne – IP 5 Skola A 
 
Skola B  
Lärare 1 i spetsämne - IP 1 Skola B  
Rektor - IP 2 Skola B  
Samordnare - IP 3 Skola B 
 
Skola C  
Lärare 1 i annat ämne - IP 1 Skola C 
Lärare 2 i annat ämne - IP 2 Skola C 
Rektor - IP 3 Skola C  
 
Skola D  
Biträdande rektor – IP 1 Skola D 
Före detta lärare 1 i spetsämne – IP 2 Skola D 
Lärare 2 i spetsämne – IP 3 Skola D 
Programansvarig – IP 4 Skola D 
 
Skola E 
Programrektor – IP 1 Skola E 
Lektor i spetsämne – IP 2 Skola E 
Lärare i spetsämne/studievägledare – IP 3 Skola E 
 
Skola F  
Kontaktperson och lärare 1 i spetsämne – IP 1 Skola F 
Lärare 2 i spetsämne och klassmentor – IP 2 Skola F 
Lärare 3 i annat ämne – IP 3 Skola F 
Programrektor – IP 4 Skola F 
 
Skola G  
Programrektor – IP 1 Skola G 
Lärare 1 – IP 2 Skola G 
Lärare 1 – IP 3 Skola G 
 
Skola H  
Programansvarig och lärare i spetsämne 1 – IP 1 Skola H  
Lärare 2 i spetsämne – IP 2 Skola H  
 
Skola I  
Lärare 1 i spetsämne – IP 1 Skola I 
Lärare 2 i annat ämne och mentor – IP 2 Skola I 
Programrektor – IP 3 Skola I  
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Skola J  
Lärare 1 i spetsämne – IP 1 Skola J 
Projektledare – IP 2 Skola J 
Rektor – IP 3 Skola J  
 
Skola K  
Ansvarig rektor – IP 1 Skola K 
Lärare 1 – IP 2 Skola K 
Lärare 2 – IP 3 Skola K 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

167 
 



 

Intervjupersoner elever 
 
Elev 1 Flicka, flyttat till orten  
Elev 2 Flicka, bor på orten 
Elev 3 Pojke, pendlar 
Elev 4 Flicka, bor på orten 
Elev 5 Flicka, pendlar 
Elev 6 Pojke, flyttat till orten 
Elev 7 Flicka, flyttat till orten 
Elev 8 Pojke, bor på orten 
Elev 9 Pojke, pendlar 
Elev 10 Flicka, pendlar  
Elev 11 Flicka, pendlar 
Elev 12 Pojke, pendlar 
Elev 13 Flicka, flyttat till orten 
Elev 14 Pojke, flyttat till orten 
Elev 15 Flicka, flyttat till orten 
Elev 16 Flicka, pendlar 
Elev 17 Pojke, bor på orten 
Elev 18 Flicka, bor på orten 
Elev 19 Flicka, bor på orten 
Elev 20 Flicka, bor på orten 
Elev 21 Pojke, bor på orten 
Elev 22 Flicka, pendlar  
Elev 23 Pojke, flyttat till orten 
Elev 24 Flicka, bor på orten 
Elev 25 Pojke, flyttat till orten 
Elev 26 Flicka, flyttat till orten 
Elev 27 Pojke, bor på orten 
Elev 28 Pojke, bor på orten 
Elev 29 Flicka, bor på orten 
Elev 30 Pojke, bor på orten 
Elev 31 Flicka, bor på orten 
Elev 32 Flicka, pendlar 
Elev 33 Pojke, flyttat  
Elev 34 Flicka, bor på orten 
Elev 35 Flicka, pendlar 
Elev 36 Pojke, flyttat till orten 
Elev 37 Pojke, pendlar 
Elev 38 Flicka, bor på orten 
Elev 39 Pojke, bor på orten 
Elev 40 Pojke, bor på orten 
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Intervjupersoner huvudmän (representanter för kommunen eller rektor på friskola)126 
 
Danderyd 
Gävle 
Härnösand  
Lund 
Strängnäs 
 
 
Lärosäten (kontaktpersoner på universiteten)127 
 
Stockholms universitet 
Uppsala universitet 
Mittuniversitetet 
Lunds universitet  
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 
 
 

                                                            
126 Dessa intervjupersoner har i redovisningen av citat i kapitel 8 slumpvis tilldelats en siffra, till exempel IP 1, men i 
bilagan redovisas ej siffrorna då intervjupersonerna är så få att de då lätt kan identifieras.  
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