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Sammanfattning
Detta är en samlande och fördjupad redovisning av försöksverksamheten med
spetsutbildningar i grundskolans högre årskurser och gymnasieskolan.
Redovisningen bygger på statistik, årliga enkäter till skolorna och särskilda studier
som genomförts under försöket och vi vill här presentera en samlad bild av
kunskap och erfarenheter från försöksverksamheten hittills.
Intresset från huvudmännen att delta i försöksverksamheten med riksrekryterande
spetsutbildning har varit större än det maximala antal anordnare som anges i
reglerande förordningar. Störst intresse har huvudmännen, både på gymnasienivå
och i grundskolan, visat för spetsutbildning i matematik och naturvetenskapliga
ämnen. Elevernas intresse varierar men är generellt högre för spetsutbildningar i
grundskolan än spetsutbildningar i gymnasieskolan. Utbildningarna ska vara
riksrekryterande men i praktiken förekommer endast liten elevtillströmning från
närliggande kommuner.
Spetsutbildningarna kan organiseras som ”spetsklass”, vilket innebär att eleverna
läser alla ämnen ihop, eller som ”spetsgrupp” då eleverna är utspridda i olika
klasser men träffas för undervisning i spetsämnet. På gymnasienivå är spetsklasser
vanligare och i grundskolan är det något fler spetsgrupper. Generellt sker
undervisningen på spetsutbildningen i ett högre tempo än den ordinarie
undervisningen och nästan alla elever börjar läsa minst en kurs på nästa nivå i
utbildningssystemet. Samarbete mellan spetsutbildningarna och nästa
utbildningsnivå beskrivs fungera bra med vissa utvecklingsbehov. Nästan alla
gymnasieskolor har en lärare med licentiat- eller doktorsexamen anställd och alla
grundskolor har minst en lärare med behörighet att undervisa i gymnasieskolan i
spetsämnet/ämnena.
Eleverna som läst en spetsutbildning i grundskolan avslutar med höga meritpoäng
och nästan alla fortsätter på ett högskoleförberedande gymnasieprogram. Elever
som läst en spetsutbildning i gymnasieskolan fortsätter i högre utsträckning än
övriga elever i sin årskull att studera på högskola. Elever som läst en
spetsutbildning fortsätter i större utsträckning studera inom samma ämnesområde
utbildningen var inriktad mot i jämförelse med elever i parallellklasser på skolan
som inte läst spetsutbildning och övriga elever i riket.
Skolverket har följt försöksverksamheterna med spetsutbildning sedan de startade.
Vi ser att elever som läser en spetsutbildning ges möjlighet att bredda och fördjupa
sina kunskaper inom utbildningens inriktning. Alla elever erbjuds möjlighet att läsa
på nästa nivå i utbildningssystemet och många elever väljer att utnyttja
möjligheten. Elever i spetsutbildning uppvisar en hög studiemotivation genom sina
höga studieresultat och fortsatta studier inom samma inriktning. Men vi kan inte
utesluta att eleverna i spetsutbildning kunde ha haft samma motivation och
kunskapsnivåer om de deltagit i den ordinarie undervisningen, detta är något som
försöksverksamheten inte givit möjlighet att studera. De skolor som deltar i
försöksverksamheten har valt ett annat pedagogiskt upplägg för undervisning på
spetsutbildningarna med mer problembaserade uppgifter och diskussioner. Andra
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iakttagelser som lyfts i rapporten är att vi inte vet vilka effekter spetsutbildningen
har på övriga elever på skolan, att spetsutbildningarna inom försöksverksamheten
är geografiskt koncentrerade till storstäder och dess närliggande kommuner och att
elever på de spetsutbildningar som igår i försöksverksamheten har föräldrar med
högre utbildningsnivå än elever generellt i riket.
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Inledning
Skolverkets uppföljning av försöksverksamheter med spetsutbildningar
Enligt förordningarna (2008:793 och 2011: 355) ska Skolverket göra en fördjupad
redovisning av försöksverksamheten med spetsutbildning i grundskolans högre
årskurser och på gymnasial nivå, senast den 15 augusti 2017.1 Den fördjupade
redovisningen presenteras i denna rapport och bygger på årlig statistik, årliga
enkäter till skolorna i försöket och tematiska kvalitativa studier. Exempelvis har vi
inför denna fördjupade redovisning genomfört en intervjustudie med företrädare
för de utbildningar som valt att avsluta sitt deltagande i försöksverksamheten. I
rapporten ger vi en mer samlad bild av försöksverksamheten än vi har gjort
tidigare. Vi diskuterar och bedömer också i större utsträckning om syftet med
försöksverksamheten uppnås utifrån följande två frågor:
-

Har eleverna som läst en spetsutbildning inom försöksverksamheten fått
läsa i en högre studietakt och fördjupa och bredda sina kunskaper inom
spetsutbildningens inriktning?
Har elever som läst en spetsutbildning inom försöksverksamheten en
fortsatt hög studiemotivation?

Att spetsutbildningens elever har fortsatt hög studiemotivation uttrycks inte i
gällande förordningstext som ett syfte för försöksverksamheten med
spetsutbildning. Ökad studiemotivation lyfts däremot som ett argument för
inrättandet av försöksverksamheten på gymnasial nivå.2 Då studiemotivation kan
ses som en övergripande förutsättning för att elever, oavsett skolform ska kunna
fortsätta utveckla sina kunskaper, anser vi att motivationsfrågan är relevant att
besvara för både grundskolan och gymnasieskolan.
Spetsutbildningarna benämns i förordningarna som försöksverksamheter och har
sedan starten 2009 därmed bedrivits som sådana. Det innebär bland annat att de
skolhuvudmän och skolenheter som ansvarar för en spetsutbildning har granskats
och godkänts av Skolverket innan utbildningen startat. Det innebär även att
samtliga spetsutbildningar följs upp kontinuerligt av Skolverket. Uppföljningen
förmodas ge viktiga erfarenheter och vägledning inför att eventuellt permanenta
försöksverksamheterna med spetsutbildning3.
Försöksverksamheten med spetsutbildning är inte optimalt organiserad ur
utvärderingssynpunkt eftersom både huvudmän och eleverna själva väljer att
ansöka om att delta och det därmed saknas kontrollgrupper att jämföra med.
Avsaknaden av kontrollgrupper gör att det är svårt att uttala sig om vilken
påverkan spetsutbildningen har på elevers kunskapsutveckling i jämförelse med
ordinarie utbildning. Vi kan se vad eleverna gör under och efter spetsutbildningen
I enlighet med förordningen (2008:793) har Skolverket samrått med Universitetskanslersämbetet
(UKÄ) om de delar som rör försöksverksamheten i gymnasieskolan.
2 Inrättande av försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning 2008-05-26
3 Inrättande av försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning 2008-05-26
1
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men vi vet inte om detta är ett resultat av spetsutbildning eller något annat. För att
ändå kunna göra jämförelser har Skolverket valt att jämföra elever inom
försöksverksamheten med övriga elever på skolan och övriga elever i riket.
Kommande redovisningar av försöksverksamheten ska lämnas vart annat år till
regeringen efter förordningsändringen 2016.4,5 Det innebär att Skolverkets nästa
redovisning kommer lämnas i april 2019.
En fördjupad redovisning
Försöksverksamheterna med spetsutbildning har genom åren följts upp ur många
olika aspekter, med både kvantitativa och kvalitativa metoder. Under de år som
försöksverksamheterna pågått har Skolverket bearbetat registerdata och genomfört
vissa studier, men för att följa upp försöken har även externa aktörer, både
forskare och utvärderingsföretag, anlitats. Enligt förordningarna ska en fördjupad
redovisning presenteras 2017. Vi har valt att samla informationen om gymnasieoch grundskolenivå i samma rapport för att enkelt kunna jämföra verksamheterna
och identifiera likheter och skillnader.
Denna rapport är en samlad analys av hittills genomförda uppföljningsstudier. Den
innehåller även en fördjupad och utökad registerstudie samt en intervjustudie med
företrädare för de skolor som valt att avbryta sin medverkan i
försöksverksamheten. Detta utgör tillsammans Skolverkets fördjupade redovisning
2017. Den bild som framträdde efter de första årens uppföljningar har genom åren
förstärkts och bekräftats i de aspekter av försöksverksamheterna som följts upp.
De rapporter och andra skrifter som tagits fram finns tillgängliga på Skolverkets
webbplats.
Nedan listas genomförda studier gällande försöksverksamheten med gymnasial
spetsutbildning:
-

-

2009/10: Utvärdering av försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial
spetsutbildning
För uppföljningen av det första året för försöksverksamheten med
gymnasial spetsutbildning anlitade Skolverket två forskare, från
Stockholms universitet respektive Förvaltningshögskolan i Göteborg.
Forskarna genomförde intervjuer med skolpersonal och elever, enkäter till
elever och vårdnadshavare samt en analys av skolors ansökningshandlingar
till försöksverksamheten.
2010/11: Utvärdering av försöksverksamheten med riksrekryterande gymnasial
spetsutbildning
Uppföljningen genomfördes av samma forskare som året innan. De
genomförde enkäter, intervjuer och analys av statistik.

Förordning (2016:902) om ändring i förordningen (2008:793) om försöksverksamhet med
riksrekryterande gymnasial spetsutbildning
5 Förordning (2016:903) om ändring i förordningen (2011:355) om försöksverksamhet med
riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser
4
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2011/12: Försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning 2013
Uppföljning genomfördes av Skolverket med en uppföljningsenkät som
skickades till kontaktpersonerna för spetsutbildningarna samt en
registeruppföljning av eleverna.
2012/13: Försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning 2014
Skolverket genomförde uppföljning i form av en enkät till de deltagande
skolorna samt sammanställning av registerdata.
2013/14: Uppdrag om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial
spetsutbildning 2015
Forskare vid Lunds Universitet anlitades för två fördjupade
utvärderingsstudier. Den första följde upp försöksverksamheten med
spetsutbildning ur ett aktörsperspektiv och den andra följde upp vad den
första kullen elever gjorde ett år efter examen. Forskarna samlade in
underlag genom gruppintervjuer med lärare och elever, intervjuer med
skolledare och med kontaktpersoner på högskolor, enkäter till alla elever i
år 3 samt en enkät till de elever som avslutat en spetsutbildning.
2014/15: Försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning 2016
Skolverket genomförde uppföljning i form av en enkät till de deltagande
skolorna och huvudmännen samt sammanställning av registerdata.
2015/16: Redovisas i denna rapport.
Deltagande skolor och huvudmän besvarade en uppföljningsenkät och
Skolverket genomförde en årlig registeruppföljning av eleverna, en
fördjupad registeruppföljning av eleverna över tid under
försöksverksamhetens alla år samt en intervjustudie med företrädare för
spetsutbildningar som valt att inte anta nya elever.

Genomförda studier gällande försöksverksamheten med spetsutbildning i
grundskolans högre årskurser:
-

-

-

2012/13: Uppdrag om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i
grundskolans högre årskurser 2012/13
Det första årets försöksverksamhet utvärderades i två delar, en
registerstudie och en kvalitativ studie. Den kvalitativa studien innefattade
en analys av skolornas ansökningar, en uppföljningsenkät som besvarades
av skolor och huvudmän, intervjuer med rektorer, lärare och föräldrar,
fokusgruppsintervjuer med eleverna samt en elevenkät.
2013/14: Uppdrag om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i
grundskolans högre årskurser 2013/14
Skolverket genomförde uppföljning i form av en enkät till de deltagande
skolorna och huvudmännen samt sammanställning av registerdata.
2014/15: Uppdrag om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i
grundskolans högre årskurser 2014/15
Skolverket genomförde en registeruppföljning av eleverna, en
uppföljningsenkät besvarades av huvudmän och skolor och en
intervjustudie genomfördes med lärare som undervisar på
spetsutbildningen. Lärarintervjuerna syftade till att identifiera eventuella
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kompletterande fokusområden att ta upp i den kommande fördjupade
redovisningen.
2015/16: Redovisas i denna rapport
Deltagande skolor och huvudmän besvarade en uppföljningsenkät och
Skolverket genomförde en årlig registeruppföljning av eleverna, en
fördjupad registeruppföljning av eleverna över tid under
försöksverksamhetens alla år samt en intervjustudie med företrädare för
spetsutbildningar som valt att inte anta nya elever.

Definition av begrepp som används i rapporten
I rapporten använder vi några ord som kan ha flera betydelser. För att tydliggöra
vad vi menar kommer vi här att definiera dem.
Klass: används i denna rapport för att beskriva det som enligt skollagen heter
undervisningsgrupp. En klass eller undervisningsgrupp är den grupp som eleven
delar t.ex. mentorstid med.
Ordinarie undervisning: användas för att beskriva den undervisning som inte sker
inom ramen för en spetsutbildning.
Skola: används i denna rapport som synonym till det som i skollagen heter
skolenhet. Skola var ett korrekt begrepp när försöksverksamheten startade.
Företrädare för spetsutbildning: används i rapporten som ett samlingsbegrepp för
personer som besvarat Skolverkets uppföljningsenkäter. På huvudmannivå är det
vanligen förvaltnings- eller mellanchefer som svarat på enkäterna och på skolorna
är det vanligen rektorer, biträdande rektorer eller lärare som undervisar på
spetsutbildningen.
Rapportens disposition
Rapporten inleds med en kort inledning som sedan följs av en redovisning av
deltagande, organisation, undervisning och resultat i försöksverksamheten med
spetsutbildning, först på gymnasial nivå och sedan i grundskolans högre årskurser.
Rapporten avslutas med en diskussion om de erfarenheter och kunskap som vi har
samlat under åren om försöksverksamheten i både grundskola och gymnasieskola.
Rapporten har 7 bilagor:
Bilaga 1: Rapport-PM Beskrivande data för försöksverksamheten med
spetsutbildning i grundskolans högre årskurser läsåret 2015/16
Bilaga 2:Rapport-PM Beskrivande data för försöksverksamheten med
spetsutbildning i grundskolans högre årskurser - fördjupad redovisning över flera
läsår
Bilaga 3: Rapport-PM Uppföljning av försöksverksamheten med riksrekryterande
gymnasial spetsutbildning 2009/10 - 2015/16

Rapport
Dokumentdatum: 2017-06-14
Dnr: 2016:751 och 2016:616
8 (55)

Skolverket

Bilaga 4: PM: Sammanfattning av intervju med en skola som valt att avbryta sitt
deltagande i försöksverksamheten med spetsutbildning i grundskolans högre
årskurser
Bilaga 5: Sammanfattning av intervjuer med skolor som valt att avbryta sitt
deltagande i försöksverksamheten med gymnasial spetsutbildning
Bilaga 6: Rapport Spetsutbildningar inom grundskolan, uppföljning från läsåret
2015/16. Sweco. December 2016
Bilaga 7: Rapport Spetsutbildningar inom gymnasieskolan, uppföljning från läsåret
2015/16. Sweco. December 2016
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Försöksverksamhet med spetsutbildning på
gymnasial nivå
Försöksverksamheten med spetsutbildning är ett förslag i ett betänkande till
gymnasieutredningen (SOU 2008:27) om att det ska vara möjligt att bedriva
teoretiskt inriktade riksrekryterande spetsutbildningar som ett komplement till de
riksrekryterande utbildningarna med profil inom vissa estetiska och idrottsliga
områden. De teoretiska ämnesområden som nämns i regeringens promemoria
Inrättande av försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning, är
matematik, naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora.
Syfte med spetsutbildningen
Syftet med en gymnasial spetsutbildning är att erbjuda elever att få läsa en
utbildning med särskild fördjupning och breddning inom ett ämne eller
ämnesområde. En spetsutbildning ska erbjuda mer möjlighet till breddning och
fördjupning än vad individanpassad ordinarie undervisningen kan ge. Som en del i
detta ska eleverna erbjudas möjligheten att läsa högskolekurser redan under
gymnasietiden.6
Reglering av försöksverksamheten
Både kommunala och enskilda huvudmän ska kunna delta i
försöksverksamheten

Försöksverksamheten med gymnasial spetsutbildning regleras i förordning
(2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning.
I förordningen anges att både kommunala och enskilda huvudmän ska kunna
bedriva en spetsutbildning, förutsatt att de uppfyller kraven som ställs i
förordningen.
Det är Skolverket som beslutar om vilka huvudmän som får delta i
försöksverksamheten. Om antalet behöriga sökande till en spetsutbildning är fler
än antalet platser anger förordningen att skolorna, som komplement till elevernas
betyg, även kan göra urval baserat på de färdigheter eller kunskaper inom
spetsområdet som de sökande visar på ett test eller prov.
Förordningen anger också att elever oberoende av hemort ska kunna söka till en
spetsutbildning vilket innebär att samtliga försöksverksamheter med gymnasial
spetsutbildning är riksrekryterande.
Skolverket väljer ut huvudmän till försöksverksamheten

Skolverket har i sin bedömning av huvudmännens ansökningar utgått från de krav
som ställs i förordningen (2008:793) som reglerar försöksverksamhet med

1 § Förordningen (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial
spetsutbildning.
6
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spetsutbildning samt Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2008:83) om ansökan om
försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning.
I ansökan ska huvudmännen redovisa uppgifter om mål och syfte för utbildningen,
utbildningens kvalitet och struktur, principer för urval till utbildningen, samt
samarbete med universitet eller högskola.7
Vid bedömning av ansökningarna gör Skolverket en helhetsbedömning av den
planerade utbildningen som den beskrivs i huvudmannens ansökan. Skolverket
beaktar också att skolorna ska vara jämnt fördelade över landet och att
fördelningen även ska vara jämn mellan ämnesområdena.8
Bedrivs som särskilda varianter eller nationella inriktningar inom nationella
program

Innan gymnasiereformen 2011 var det relativt vanligt med specialutformade
program (som till exempel ”samhällsvetenskapsprogrammet-media” och ”
samhällsvetenskapsprogrammet-beteende”). De spetsutbildningar som fick
tillstånd före 2011 är alltså utformade som specialutformade program där det har
varit möjligt att teckna in elevens valbara kurser med kurser inom
spetsutbildningens inriktning. De utbildningar som fått tillstånd efter 2011 är
utformade som särskild variant av nationellt program på vilken elevens valbara
kurser inte får tecknas in med förutbestämda kurser utan i stället kan användas för
till exempel meritpoängsgivande kurser. Det är möjligt för de skolor som fick
tillstånd före 2011 att ansöka om att bli en särskild variant och därmed möjliggöra
för eleverna att läsa meritpoängsgivande kurser.
Förordningen definierar vidare spetsutbildning på gymnasial nivå som ”gymnasial
utbildning som 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”.
Det ska också vara möjligt för en elev i en spetsutbildning att ”vid sidan av viss del av
sina gymnasiestudier läsa kurser vid ett universitet eller en högskola”.9
I elevernas examensbevis/studiebevis ska det antecknas att eleven gått en
utbildning inom ramen för försöksverksamheten med spetsutbildning.
Hälften ska vara inriktade mot matematik/naturvetenskapliga ämnen och hälften
mot samhällsvetenskapliga- och humanistiska ämnen

Skolverket får ge tillstånd till maximalt 20 utbildningar att ingå i
försöksverksamheten. I samband med att försöksverksamheten förlängdes år
201110, har Skolverket fått tillstånd att bevilja att fler utbildningar deltar i
försöksverksamheten. Av de utbildningar som ingår i försöksverksamheten ska
2 §Skolverkets föreskrifter SKOLFS 2008:83
Skolverkets hemsida, Spetsutbildningar i gymnasial försöksverksamhet
9 1 § förordning 2008:793
10 Övergångsbestämmelser 2010:233
7
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hälften vara inriktade mot matematik och naturvetenskap och hälften inriktade
mot samhällsvetenskap och humaniora.
I juni 2017 beslutade regeringen att ytterligare utöka försöksverksamheten med
gymnasial spetsutbildning. Försöksverksamheten får nu omfatta utbildningar i
ämnesområdet teknikvetenskap och antalet utbildningar inom
försöksverksamheten utökades med fem nya utbildningar inom detta område.11
Varje utbildning får anta maximalt 30 elever per läsår. De huvudmän som deltar i
försöksverksamheten har tillstånd att anta elever till spetsutbildningen fram till 30
juni 2022. Det innebär att den sista kullen kommer avsluta sin utbildning läsåret
2023/24.
De huvudmän som deltar i försöksverksamheten är skyldiga att medverka i
Skolverkets uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten.

11

Enligt beslut på regeringssammanträde 1 juni 2017.
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Deltagande i försöksverksamheten
Deltagande - en sammanfattning






Sedan starten läsåret 2009/10 har det inkommit 168 ansökningar till
Skolverket om att få delta i försöksverksamheten och 27 utbildningar har
beviljats tillstånd att delta.
Störst intresse visade huvudmännen för att bedriva spetsutbildning inom
naturvetenskap.
Elevernas intresse för spetsutbildningen var stort när försöksverksamheten
var nystartad men har minskat över tid.
Söktrycket till de enskilda utbildningarna varierar från flera sökande per
plats till mindre än en sökande per plats.
Samtliga utbildningsanordnare som valt att avsluta sin medverkan i
försöksverksamheten har angett att eleverna är mer intresserade av att läsa
kurser som ger meritpoäng än att läsa en spetsutbildning som ”de inte får
något för”.

Huvudmännens intresse för spetsutbildning
Stort intresse för att delta i försöksverksamheten

Det är huvudmännen som ansöker till Skolverket om att få delta i
försöksverksamheten. Tillståndet gäller enbart för den sökta utbildningen på den
skola ansökan gäller. Det är möjligt för en huvudman att ha tillstånd för flera
utbildningar. Sedan försöksverksamheten startade 2009/10 har 2712
spetsutbildningar på gymnasialnivå fått tillstånd att delta. 2012 och 2014 har
huvudmännen erbjudits möjlighet att förlänga sitt deltagande i
försöksverksamheten med gymnasial spetsutbildning. I samband med
förlängningarna har Skolverket, enligt övergångsbestämmelser (2010:233), har haft
möjlighet att bevilja fler än de 20 utbildningar som anges i förordningen.13 De
flesta huvudmän har valt att förlänga sitt deltagande i försöksverksamheten när de
erbjöds möjlighet till det.
Tabell 1. Antal ansökningar och beviljade utbildningar för respektive år
År
Antal sökande
Beviljade

2008
98
10

2009
60
10

2015
4*
3

2016
6*
4

Källa: sammanställning av huvudmännens ansökningar om att få delta i försöksverksamheten med gymnasial
spetsutbildning.
*En av de sökande drog tillbaka sin ansökan.

Då fem utbildningar har valt att avbryta sin medverkan i försöksverksamheten har Skolverket
genom övergångsbestämmelser kunnat ersätta de inaktiva utbildningarna med nya aktiva
utbildningar. Därför har totalt fler utbildningar fått tillstånd att delta än de i
övergångsbestämmelserna angivna 26 aktiva.
13 Enligt övergångsbestämmelser 2010:233 får Skolverket bevilja ytterligare utbildningar än de
första 20 att delta i försöksverksamheten.
12
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Som vi kan se i tabell 1 ovan var intresset för att få anordna en utbildning inom
försöksverksamheten störst det första året. I ansökningsomgångarna 2015 och
2016 beviljades, som vi kan se i tabellen, ett fåtal utbildningar tack vare
övergångsbestämmelserna då några utbildningar valt att sluta anta elever och
därmed även att avsluta sitt aktiva deltagande i försöksverksamheten. För vissa av
skolorna har huvudmannen/nämnden tagit beslut att inte längre delta i
försöksverksamheten och en skola som tidigare deltog är nedlagd. Huvudmännens
intresse har minskat till några få i de senaste ansökningsomgångarna vilket, i alla
fall delvis, kan förklaras av att maxantalet för deltagande utbildningar var
uppnått.14 Andra möjliga förklaringar till minskat antal ansökningar från huvudmän
är att försöksverksamheten snart är slut, de får bara anta elever i fyra år till samt att
verksamheten har förlängts vid två tillfällen.
Många är intresserade av att bedriva spetsutbildning i de naturvetenskapliga
ämnena

I tabell 2 nedan kan vi se huvudmännens ansökningar om att få delta med en eller
flera utbildningar i försöksverksamheten. Ansökningarna har inte varit jämt
fördelade över ämnena. Det vanligaste ämnet att ansöka om spetsutbildning i har
varit naturvetenskap följt av matematik. Att ansöka om spetsutbildning i
humaniora, samhällsvetenskap och ekonomi har inte varit lika populärt.15
Tabell 2. Antal ansökningar per ämnesområde
2008*
2009
2015
2016
Totalt

Matematik

23
14**
1
1
39

Naturvetenskap
49
29**
1
1
80

Humaniora

8
7
15

Samhällsvetenskap
15
11
1
2
31

Ekonomi

1
2
3

Källa: sammanställning av huvudmännens ansökningar om att få delta i försöksverksamheten med gymnasial
spetsutbildning. OBS: ekonomi blev ett eget program efter gy 11 innan dess ingick det som en inriktning på det
samhällsvetenskapliga programmet.
*2008 ansökte två huvudmän om spetsutbildning i musik och en huvudman om spetsutbildning inom naturbruksprogrammet,
dessa ansökningar avslogs och redovisas inte i denna tabell.
**2009 ansökte en huvudman om spetsutbildning i matematik och naturvetenskap, den ansökan redovisas dubbelt i denna
tabell.

Alla skolor som deltar eller har deltagit i försöksverksamheten med
riksrekryterande spetsutbildning presenteras i tabell 3 nedan. Totalt sedan starten
har 27 utbildningar på 25 skolor hos 19 huvudmän deltagit i försöksverksamheten.
En majoritet av skolorna som deltar i försöksverksamheten är kommunala och
skolorna finns främst i och i närheten av städer med högskola eller universitet. I
enlighet med förordningen är hälften av spetsutbildningarna inriktade mot
matematik och/eller naturvetenskap och hälften inriktade mot samhällsvetenskap
eller humaniora.

14
15

Sammanställning av huvudmännens ansökningar.
Sammanställning av huvudmännens ansökningar.
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Tabell 3. Gymnasieskolor som deltagit i försöksverksamheten
Skolenhet
Danderyds gymnasium
Ehrensvärdska
gymnasiet
Europaskolan i
Strängnäs
Globala gymnasiet
Härnösands
gymnasium*
Katedralskolan Lund
Luleå gymnasium
Polhemsskolan
Vasaskolan

Huvudman
Danderyds kommun

Inriktning
Matematik

Startår
2009

Karlskrona kommun

Matematik

2009

Stiftelsen Europaskolan
Stockholm stad

Science program
Global inriktning

2009
2009

Härnösands kommun
Lunds kommun
Luleå kommun
Lunds kommun
Gävle kommun

2009
2009
2009
2009
2009

Fässbergsgymnasiet
Folkungaskolan*
Gullmarsgymnasiet
Hvitfeldtska gymnasiet
3

Mölndals stad
Linköpings kommun
Lysekils kommun

Biomedicin
Historia
Matematik
Fysik
Humaniora
Samhällsvetenskap och
humaniora
Hållbarutveckling
Marinbiologi

2010

Katedralskolan Lund
Katedralskolan
Uppsala*,++
Katedralskolan
Uppsala*
Sven
Ericssongymnasiet
Tumba gymnasium+
Viktor Rydbergs
Gymnasium

Lunds kommun

Matematik
Samhällsvetenskap,
moderna språk,
litteratur och film

Uppsala kommun

Classe Français

2010

Uppsala kommun

Bioteknik

2010

Borås stad
Botkyrka kommun
Stiftelsen Viktor
Rydbergs Skolor
Karlstad-Hammarö
gymnasienämnd

Entreprenörskap
Finansekonomi

2010
2010

Engelska

2010
2010

Västerås kommun

Forskar-NV
Ekonomi –
internationellt
företagande

Stiftelsen Europaskolan
Lunds kommun

Modern Humanities
Matematik

2016
2016

Linköpings kommun

2017

Örebro kommun
Örebro kommun

Matematik
Internationella
relationer
Life Science

Göteborg stad

Engelska

2017

Älvkullegymnasiet*
Carlforsskas Ekonomioch Handelsskola
Europaskolan i
Strängnäs
Polhemskolan
Berzeliusskolan
gymnasium
Karolinska Gymnasiet
Rudbecksgymnasiet
The International High
School of the
Gothenburg Region

Göteborgs stad

2010**
2010
2010

2010

2016

2017
2017

*Skolan har meddelat att de inte vill förlänga sitt deltagande i försöksverksamheten.
** Fässbergsgymnasiet beviljades tillstånd att starta ht 2009 men valde pga. lågt söktryck att starta hösten 2010.
+Definierades vid införandet av Gy11 om till specialiseringar inom ekonomiprogrammet.
++Definierades vid införandet av Gy11 om till specialiseringar inom humanistiska programmet.
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Få huvudmän avbryter sitt deltagande

Sedan försöksverksamheten startade 2009 har fem huvudmän tagit beslutet att
stoppa antagningen av elever och därmed avsluta sitt deltagande i
försöksverksamheten med spetsutbildning på gymnasial nivå. Skolverket har
intervjuat företrädare för fyra av de utbildningar som valt att avveckla sitt
deltagande. Skolföreträdarna beskriver att det inte, som de hade hoppats, varit de
mest studiemotiverade eller ämnesintresserade eleverna som sökt sig till
spetsutbildningen på deras skolor. Anledningen till att de mest studiemotiverade
och intresserade eleverna inte sökte sig till spetsutbildningen beskrivs enhälligt
som att det inte gynnade eleverna ur perspektivet meritpoäng16.
Företrädarna för de fyra skolorna som inte längre antar elever till spetsutbildningen
beskriver att deras respektive skolor generellt är attraktiva med högt söktryck. En
del av de elever som sökte till skolornas spetsutbildning sökte i första hand en
plats i skolans ordinarie utbildning. Spetsutbildningen var ett andrahandsval och
ett sätt att få läsa sin gymnasieutbildning på en attraktiv skola snarare än en
möjlighet att få fördjupa sig i ett ämne som eleven har stor fallenhet och intresse
för.17
Andra anledningar som också bidragit till att skolorna inte längre deltar i
försöksverksamheten är problem i kontakten med högskolan och att det blev för
dyrt att bedriva spetsutbildning. I bilaga 5 redogör vi mer ingående för
intervjuresultatet.
Elevernas intresse för spetsutbildning
Söktrycket har minskat över tid

Elevernas söktryck till de gymnasiala spetsutbildningarna varierar, från flera
sökande till färre än en sökande per plats. Läsåret 2015/16 hade den mest populära
spetsutbildningen 66 sökande till 30 platser. Samma läsår sökte i genomsnitt 30
elever till varje spetsutbildning vilket är en minskning jämfört med läsåret innan då
antalet sökande i genomsnitt var 38 elever per utbildning.18 I diagram 1 nedan kan
vi se att åtta av skolorna har uppgett att söktrycket till deras spetsutbildning är i
enlighet med prognos och att sex skolor svarat att söktrycket är under prognosen
för läsåret 2015/16.19 Det är en liknande bild som getts i tidigare års utvärderingar.
Viktigt att notera är att diagram 1 visar om det är fler eller färre sökande än
huvudmännens prognos på antalet sökande, inte om det är fler eller färre sökande
än antalet faktiska utbildningsplatser.
Kurser i moderna språk, engelska, svenskt teckenspråk för hörande och matematik kan ge
meritpoäng. Dessa meritpoäng läggs till elevernas jämförelsetal (medelvärdet av deras kursbetyg)
som används för att söka till högskolan. Detta regleras i 7 kap. 4§ gymnasieförordningen och bilaga
3 till högskoleförordningen.
17 Bilaga 5: PM: Sammanfattning av intervjuer med skolor som valt att avbryta sitt deltagande i
försöksverksamheten med gymnasial spetsutbildning.
18 Bilaga 7: Rapporten Spetsutbildningar inom gymnasieskolan, uppföljning från läsåret 2015/16.
19 Bilaga 7: Rapporten Spetsutbildningar inom gymnasieskolan, uppföljning från läsåret 2015/16.
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Diagram 1. Söktrycket i förhållande till skolornas prognos för antagning till läsåret
2015/16 (antal skolor)

Källa: Bilaga 7. Spetsutbildningar inom gymnasieskolan uppföljning från läsåret 2015/16.

Få elever går vidare från spetsutbildning i grundskolan till spetsutbildning i
gymnasieskolan

Försöksverksamheten med spetsutbildning i grundskolans högre årskurser startade
läsåret 2012/13 och därför var läsåret 2015/16 det första då elever från
grundskolans spetsutbildning skulle kunna söka sig till en spetsutbildning på
gymnasial nivå.
Två skolor har i uppföljningsenkäten 2015/16 svarat att de tagit emot elever som
deltagit i försöksverksamheten med spetsutbildning i grundskolan.20 Av dessa två
skolor är en kommunal och en fristående. Skolorna är Danderyds gymnasium som
bedriver spetsutbildning i matematik och Europaskolan i Strängnäs som bedriver
spetsutbildning i Science program. Danderyds gymnasium antog två elever som
tidigare läst en spetsutbildning i grundskolan med inriktning mot matematik.
Europaskolan Strängnäs antog 18 elever som tidigare läst en spetsutbildning på
Europaskolan Rogge.21
Danderyds gymnasium beskriver att de arbetat uppsökande på en grundskola som
deltar i försöksverksamheten på grundskolenivå med spetsutbildning i matematik
samt via deras generella marknadsföring på mässor och öppet hus. Europaskolan i
Strängnäs beskriver att det var enkelt för dem att rekrytera elever från
spetsutbildningen i grundskolan då de båda skolorna ingår i samma koncern samt
har geografisk närhet. Europaskolan fick information om elevernas betyg och
avklarade kurs på gymnasial nivå direkt från grundskolan. Danderyds gymnasium
uppger att eleverna själva lämnade in betygsdokument.22
Hur mycket de två gymnasieskolorna har fått anpassa sin
spetsutbildningsorganisation till de elever som gått spetsutbildning även på
grundskolenivå varierar. Danderyds gymnasium uppger att de inte behövt göra
någon anpassning då eleverna börjar med en mer avancerad kurs i matematik
Bilaga 7. Rapporten Spetsutbildningar inom gymnasieskolan, uppföljning från läsåret 2015/16.
Bilaga 7. Rapporten Spetsutbildningar inom gymnasieskolan, uppföljning från läsåret 2015/16.
22 Bilaga 7. Rapporten Spetsutbildningar inom gymnasieskolan, uppföljning från läsåret 2015/16.
20
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direkt. Europaskolan uppger att de fått anpassa schemat för att ge de elever som
vill läsa en mer avancerad kurs möjlighet till det samtidigt som de elever som
önskar läsa om kurser ska kunna göra det.23
Könsfördelningen på spetsutbildningen är jämn

Precis som söktrycket till spetsutbildningarnas olika inriktningar varierar, varierar
också könsfördelningen bland de sökande till olika inriktningar. I
antagningsprocessen jämnas dock könsfördelningen ut. Fördelningen mellan
antagna kvinnor och män är därmed relativt jämn oavsett spetsutbildningarnas
inriktning. Detta innebär att könsfördelningen också är jämn totalt för alla elever
som deltar i spetsutbildning i gymnasieskolan. Det finns en liten
överrepresentation av män. Läsåret 2015/16 läste 342 kvinnor och 395 män första
året på en gymnasial spetsutbildning.24
Elever som läser en spetsutbildning har i högre utsträckning föräldrar med
eftergymnasial utbildning än övriga elever i parallellklasser och i riket. Det är något
större andel elever som läser en spetsutbildning med inriktning mot matematik och
naturvetenskap som har utländsk bakgrund i jämförelse med parallellklasser och
riket. Det omvända gäller för spetsutbildning i samhällsvetenskap och humaniora,
som alltså har något färre elever med utländsk bakgrund än jämförelsegrupperna.
Men då det är små elevgrupper som läser en spetsutbildning blir det en väldigt
liten procentuell skillnad.25
Riksrekryterande bara i närområdet med ett undantag

Den gymnasiala spetsutbildningen ska vara riksrekryterande. På utbildningar
kommer i genomsnitt 5-15 elever per läsår från en annan kommun än
spetsutbildningens skolkommun. De spetsutbildningar som har elever med en
andra hemkommuner finns generellt i regioner med stor rörlighet generellt bland
elever i gymnasieskolan.
En skola som sticker ut i detta avseende är Gullmarsgymnasiet i Lysekil som har
en stor andel elever med en annan hemkommun. Läsåret 2015/16 kom hela 88100 procent av eleverna på spetsutbildningen i Lysekil från en annan kommun.
Variationsspannet beror på att antalet elever med en annan hemkommun varierar
över gymnasieskolans tre år. En förklaring till varför skolan har en så stor andel
elever från andra kommuner kan vara att de även innan de deltog i
försöksverksamheten med spetsutbildning hade en riksrekryterande utbildning
med inriktning mot marinbiologi. Skolan har ett upparbetat samarbete med lokala
hyresvärdar och hjälper till att förmedla kontakten så att eleverna kan få tillgång till
möblerade bostäder.26
Bilaga 7. Spetsutbildningar inom gymnasieskolan uppföljning från läsåret 2015/16.
Bilaga 7. Spetsutbildningar inom gymnasieskolan uppföljning från läsåret 2015/16.
25 Bilaga 3: Rapport-PM Uppföljning av försöksverksamheten med riksrekryterande gymnasial
spetsutbildning 2009/10 - 2015/16
26 http://www.lysekil.se/gullmarsgymnasiet-campus-vast/marina-utbildningar/boendelista.html
2017-03-31
23
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Meritpoängssystemet minskade elevernas intresse för spetsutbildning

Elevernas intresse för att läsa en utbildning inom försöksverksamheten avtog när
meritpoängssystemet infördes vid ansökan till högskolan. Meritpoängssystemet
innebär att en del kurser i gymnasieskolan ger extrapoäng inför ansökan till
högskolan.27
I utredningen Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå
(SOU 2017:20) föreslås att systemet med meritpoäng ska avvecklas för hela
gymnasieskolan.28 Spetsutbildning är en del i gymnasieskolan och tillträdesregler till
högskolan ska inte aktivt missgynna elever som läst en gymnasial spetsutbildning
där ett av målen är att dessa elever ska ha en snabbare övergång till högskolan. De
huvudmän som valt att avsluta sitt deltagande i försöksverksamheten beskriver att
införandet av meritpoäng bidragit till att de mest ambitiösa och studiemotiverade
eleverna väljer ett nationellt program med möjlighet att läsa meritpoängsgivande
kurser, framför en spetsutbildning där möjligheten till meritpoäng är begränsade.29
I uppföljningsenkäten för läsåret 2015/16 lyfter fyra skolor att de upplever det
svårt att motivera elever att läsa en spetsutbildning då eleverna inte tjänar på det
om de vill maximera sina meritpoäng.30
Problemet att elever inte har utrymme för att läsa meritpoänggivande kurser finns
främst för elever som läser de spetsutbildningar som beviljades deltagande i
försöksverksamheten före införandet av gymnasiereformen 2011. De eleverna
hade och utnyttjade möjligheten att teckna in både elevens individuella val och
programfördjupning med kurser inom spetsutbildningens inriktning. De elever
som går en gymnasial spetsutbildning som beviljats deltagande i
försöksverksamheten efter reformen har inte kunnat teckna in elevens individuella
val om 200 poäng, vilket ger eleverna en möjlighet att läsa meritpoänggivande
kurser om de vill. Det är möjligt för de äldre spetsutbildningarna att ansöka om att
ändra programstrukturen så den anpassas efter gymnasiereformen vilket också
några har gjort.
Urvalsmetoder
Vanligt med flera metoder och bedömningsunderlag i kombination

I 6§ förordningen som reglerar spetsutbildning i gymnasieskolan (2008:793) får de
skolor som ansvarar för en spetsutbildning möjlighet att göra urval av behöriga
sökande med hjälp av prov för att bedöma den sökandes färdigheter, kunskaper
och andra möjligheter inom det ämne eller ämnesområde som spetsutbildningen är
Kurser i moderna språk, engelska, svenskt teckenspråk för hörande och matematik kan ge
meritpoäng. Dessa meritpoäng läggs till elevernas jämförelsetal (medelvärdet av deras kursbetyg)
som används för att söka till högskolan. Detta regleras i 7 kap. 4§ gymnasieförordningen och bilaga
3 till högskoleförordningen.
28 SOU 2017:20 Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå.
29 Bilaga 5: PM: Sammanfattning av intervjuer med skolor som valt att avbryta sitt deltagande i
försöksverksamheten med gymnasial spetsutbildning
30 Bilaga 7: Rapporten Spetsutbildningar inom gymnasieskolan, uppföljning från läsåret 2015/16.
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inriktad emot. Skolorna får använda prov eller tester för att göra urval av elever
men resultaten kan inte vara ett krav för att kunna antas. Detta innebär att en elev
som är behörig att antas till en spetsutbildning i gymnasieskolan inte kan nekas
plats på grund av ett provresultat om det är färre behöriga sökande än antalet
platser på utbildningen.31
De deltagande skolorna uppger i uppföljningsenkäten att de använder flera
urvalsformer än prov. De urvalsmetoder som används är:
-

Betyg
Prov
Intervju
Skriftlig motivering

Dessa urvalsmetoder används både i kombination och enskilt på olika skolor som
vi kan se i diagram 2 nedan. Då antalet sökande till spetsutbildningarna varierar
mellan skolorna varierar också betydelsen av urvalsmetod(er).32 Vid urval till
behöriga sökande får, förutom till betygen, hänsyn tas till ett prov som underlag
för bedömning av den sökandes färdigheter eller kunskaper inom det ämne eller
ämnesområde som spetsutbildningen är inriktad mot. Vid urval till behöriga
sökande får, förutom till betygen, hänsyn tas till ett prov som underlag för
bedömning av den sökandes färdigheter eller kunskaper inom det ämne eller
ämnesområde som spetsutbildningen är inriktad mot.33
Diagram 2. Fördelningen av metoder för urval vid antagning till gymnasial spetsutbildning
läsåret 2015/16

Källa: Bilaga 7. Spetsutbildningar inom gymnasieskolan uppföljning från läsåret 2015/16.

Skolorna uppger i Skolverkets uppföljningsenkäter att de ser flera fördelar med en
gedigen urvalsprocess. Att komplettera betyg som urvalsgrund med
antagningsprov och intervjuer kan till exempel bidra till att tydliggöra
utbildningens nivå för de sökande eleverna så att de påbörjar utbildningen med
realistiska förväntningar på sin arbetsinsats. Av enkäterna framgår även nackdelar,
Av 7 kap. 2 § gymnasieförordningen (2010:2039) och 6 § förordningen (2008:793) om
försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning.
32 Bilaga 7 samt tidigare års uppföljningar.
31

33
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till exempel att ett omfattande urvalsförfarande är tidskrävande och innebär ökad
arbetsbelastning för lärarna. Antagningsförfarandet som sker under vårterminen
krockar dessutom ofta med en arbetstopp för lärarna.34
Avbrott från spetsutbildningen
Över åren har i genomsnitt 52 (51,8) elever per år valt att avbryta sina studier på en
spetsutbildning. Diagram 3 nedan visar att 38 elever avbröt sin spetsutbildning
läsåret 2015/16 och läsåret innan var det 51 elever som avbröt sina studier.35
Diagram 3. Antal studieavbrott per år

Källa: Sammanställning av information från bilaga 7, Spetsutbildningar inom gymnasieskolan uppföljning från läsåret
2015/16 och tidigare års uppföljningsrapporter.

I diagram 4 nedan kan vi se att de flesta studieavbrotten sker i år 1 på
spetsutbildningen. De främsta anledningarna till att eleverna väljer att avbryta sina
studier är att de upplever att studietakten och svårighetsgraden är för hög, att de
vill ha möjlighet att få sin fulla meritpoäng och att de inser att de har valt fel
program. En del elever avbryter sina studier på grund av lång resväg eller att de har
svårigheter med att bo hemifrån.
Om spetsutbildningselever, istället för gymnasieskolans tredje år, väljer att läsa ett
år utomlands, registreras detta som studieavbrott trots att de återkommer ett år
senare för att läsa sitt tredje år. Det förkommer också personliga skäl till avbrott,
som sjukdom eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.36

Bilaga 7. Spetsutbildningar inom gymnasieskolan uppföljning från läsåret 2015/16 samt tidigare
års uppföljningsrapporter.
35 Bilaga 7. Spetsutbildningar inom gymnasieskolan, uppföljning från läsåret 2015/16.
36 Bilaga 7. Spetsutbildningar inom gymnasieskolan, uppföljning från läsåret 2015/16.
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Diagram 4. Antal avbrott från spetsutbildningen läsåret 2015/16 uppdelade på kön och år

Källa: Bilaga 7. Spetsutbildningar inom gymnasieskolan, uppföljning från läsåret 2015/16.
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Organisation, undervisning och resultat i
försöksverksamheten med gymnasial
spetsutbildning
Organisation, undervisning och resultat – en sammanfattning








Elever som läser en spetsutbildning uppges vara nöjda med sin utbildning.
Spetsutbildningen organiseras oftast i egna klasser men det förekommer att
eleverna samläser ämnen som inte är inriktningen i spetsutbildningen med
andra elever.
En del skolor och huvudmän uppger vissa merkostnader för
spetsutbildningen som främst beror på att undervisningsgrupperna blivit
allt mindre och behov av läromedel.
Eleverna läser generellt in gymnasieutbildningens kurser i ett snabbare
tempo för att under sista terminen kunna fokusera på högskolestudier.
Eleverna läser i genomsnitt mellan 7,5–30 högskolepoäng under
studietiden.
På alla skolor utom en arbetar minst en lärare med licentiat- eller
doktorsexamen i ett för spetsutbildningens inriktning relevant ämne.
Efter avslutad gymnasieutbildning läser eleverna vidare på högskolan i
större utsträckning än andra elever i samma årskull. Elever som läst en
spetsutbildning fortsätter i större utsträckning läsa samma inriktning på
högskolan än andra elever i samma årskull.

Spetsutbildningens organisation
Vanligast med spetsutbildningsklasser

Den gymnasiala spetsutbildningen organiseras oftast så att alla elever som läser
spetsutbildningen utgör en egen klass. Om skolan har få elever som läser
spetsutbildningen kan eleverna i spetsutbildning samläsa andra ämnen med en
klass i motsvarande nationella program och läsa spetsämnet med de elever som
läser spetsutbildningen.37
Samverkan med högskolan
Elever i spetsutbildning läser mellan 7,5 och 30 högskolepoäng

I 2§ förordningen (2008:793) anges att ett av villkoren för att en huvudman ska få
delta i försöksverksamheten med spetsutbildning på gymnasienivå är att ett
samarbete med ett universitet eller högskola har etablerats. Universitetet eller
högskolan ska kunna erbjuda kurser i det ämne eller ämnesområde som
spetsutbildningen är inriktad mot. En elev på en gymnasial spetsutbildning läser
oftast mellan 7,5–30 högskolepoäng på en högskola eller universitet under sina tre
37
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gymnasieår. Vilken typ av kurs eleverna läser varierar. En del läser kurser som är
speciellt framtagna för spetsutbildningens elever. Andra läser ordinarie kurser som
i vissa fall är distanskurser. Det vanligaste är att eleverna läser kurser som
undervisas på plats på en högskola/universitet.38 Läsåret 2015/16 uppgav 12 av
skolorna i försöksverksamheten att deras elever bedrev högskolestudier parallellt
med sina gymnasiestudier. Antalet elever på varje utbildning som läser på
högskola/universitet varierar och läsåret 2015/16 var det ca 200 elever inom
försöksverksamheten som studerade på högskolenivå.39
Samverkan underlättas om gymnasieskolan har disputerade lärare

Gymnasieskolorna beskriver samverkan med universitet/högskola som något som
har utvecklats under försöksverksamheten eftersom det främst är i det sista året i
gymnasieskolan som eleverna läser högskolekurser. Merparten av de deltagande
skolorna är nöjda med hur samverkan fungerar mellan dem och den högskola/det
universitet de samverkar med. Kontakten mellan skolorna och högskolan
underlättas av om det finns en eller flera disputerade lärare på gymnasieskolan som
redan har en upparbetad kontakt med högskolan. Kontakten underlättas också av
”eldsjälar” både på gymnasieskolan och på högskolan. Företrädare för
spetsutbildningar framhåller att det är bräckligt att bygga ett samarbete på
eldsjälars engagemang eftersom det blir väldigt personberoende. Högskolan ersätts
inte för de kostnader som de har för sitt deltagande i spetsutbildningen. Om
eleverna läser ordinarie kurser ersätts högskolan med samma belopp som för
övriga studenter. Det utgår ingen generell ersättning för att högskolan deltar i
försöksverksamheten.40
Kostnader
Spetsutbildningen kan medföra extra kostnader jämfört med den ordinarie
utbildningen

Enligt förordningen får inte spetsutbildningen medföra merkostnader men vad
som är merkostnader är inte definierat. Skolverket har fått uppgifter från de
deltagande huvudmännen om att försöksverksamheten med gymnasial
spetsutbildning kan medföra vissa extra kostnader.41 Läsåret 2015/16 uppgav 11
huvudmän att spetsutbildningen medförde större kostnader i jämförelse med den
ordinarie gymnasieundervisningen. De extra kostnaderna beskrivs främst som att
spetsutbildningen har mindre klasser/grupper och därmed en högre
personalkostnad, fler studiebesök och resor samt personalkostnader för t.ex. en
medföljande lärare från gymnasieskolan i samband med elevernas
högskolestudier.42 Frågan är om detta kan räknas som merkostnader eller om det

Tidigare års uppföljningsrapporter.
Bilaga 7. Spetsutbildningar inom gymnasieskolan, uppföljning från läsåret 2015/16.
40 Bilaga 7. Spetsutbildningar inom gymnasieskolan, uppföljning från läsåret 2015/16.
41 Sammanställning av tidigare års uppföljningar.
42 Bilaga 7. Spetsutbildningar inom gymnasieskolan, uppföljning från läsåret 2015/16.
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kan ses som kostnader som skolan ändå skulle ha haft för att leda och stimulera
dessa elever till vidare kunskapsutveckling.
Att anta elever med låg skolpeng kan påverka ekonomin negativt

Några huvudmän lyfter att det är problematiskt att ersättningen de får för elever
från andra kommuner kan vara lägre än den egna kommunens elevpeng. Det kan
påverka ekonomin för spetsutbildningen påtagligt om några elever från kommuner
med lägre skolpeng antas.
Undervisning på spetsutbildningen
Högre studietakt skapar tid för högskolestudier

Av 7 § förordningen (2008:793) framgår att en spetsutbildning ska innehålla
gymnasiekurser med särskild fördjupning och breddning mot det ämne eller
ämnesområde som utbildningen är inriktad mot. Generellt innebär detta att
spetsutbildningarna inledningsvis håller en högre takt i undervisningen än
jämförbara nationella program för att skapa tid till högskolestudier.
I uppföljningsenkäten uppger åtta av de 15 gymnasieskolorna i
försöksverksamheten att eleverna generellt är nöjda med sin spetsutbildning. En
skola menar att eleverna i spetsutbildningen är de mest nöjda eleverna på skolan
inom många områden.
Alla elever i spetsutbildning läser emellertid inte högskolekurser. Det högre tempot
för att snabbt klara av gymnasiekurserna och frigöra tid till högskolekurser kan bli
problematiskt för de elever som väljer att inte läsa kurser på högskolan. Bland
annat kan dessa elever få en ojämn arbetsbelastning.43
Spetsutbildningens extra djup och bredd utgörs inte bara av högskolestudier.
Eleverna kan också välja att göra fördjupningar i spetsområdet inom kurser på
gymnasienivå. Det är till exempel vanligt att det gymnasiearbete som eleverna gör
(projektarbete innan Gy11) har anknytning till inriktningen på spetsutbildningen.44
Lärare
Lärare med doktors- eller licentiatexamen på nästan alla skolor

Antalet lärare som undervisar på en spetsutbildning har ökat i takt med att antalet
spetsutbildningar har ökat. Enligt skolorna är de allra flesta lärare som undervisar
på spetsutbildningen behöriga att undervisa i ämnet/ämnena på gymnasienivå. De
skolor som har uppgett att de har obehöriga lärare har samtidigt angett att de har
en eller flera forskare med en doktors- eller licentiatexamen anställda. Det kan vara
så att den/de anställda forskarna inte har behörighet att undervisa på gymnasienivå
men att de har mycket goda ämneskunskaper i det ämne eller ämnesområde som
spetsutbildningen är inriktad mot. I uppföljningsenkäten för läsåret 2015/16
43
44

Bilaga 7. Spetsutbildningar inom gymnasieskolan, uppföljning från läsåret 2015/16.
Tidigare års uppföljningsrapporter.
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uppgav alla skolor utom en att de har minst en lärare med doktors- eller
licentiatexamen som undervisar på spetsutbildningen.45
Elevers meritpoäng från grundskolan, vidare studier och upplevda nytta
av spetsutbildningen
Eleverna i spetsutbildning har överlag höga meritvärde från grundskolan

Elever som söker till en gymnasial spetsutbildning har generellt höga meritpoäng
från grundskolan. De elever som söker spetsutbildningar i samhällsvetenskap eller
humaniora har ett högre meritvärde än vad elever i parallellklasser och
motsvarande nationella program i riket. De elever som söker sig till en
spetsutbildning i naturvetenskap skiljer sig inte från det meritvärde eleverna i
parallellklasserna har, de har samma meritvärdenivå som rikssnittet. I diagram fem
nedan kan vi se hur det genomsnittliga meritvärdet har utvecklats över år för de
elever som söker till en gymnasial spetsutbildning i jämförelse med elever på
samma skola som läser motsvarande nationella program (parallellklass) och ett
rikssnitt för motsvarande nationella program. I diagrammet redovisas de elever
som läser en spetsutbildning inriktad mot matematik eller naturvetenskap ihop
som en grupp som jämförs med det naturvetenskapliga programmet. De som läser
en samhällsvetenskaplig eller humanistiskt inriktad spetsutbildning jämförs med
humanistiska- och samhällsvetenskapliga programmets elever. Som vi kan se i
diagram fem skiljer sig inte meritpoängen från årskurs 9 anmärkningsvärt mellan
elever som läser en spetsutbildning och elever som läser motsvarande nationella
program på skolan. I jämförelse med rikssnittet har såväl elever i spetsutbildning
och elever i deras parallellklasser ett högre meritvärde från grundskolan än
riksgenomsnittet.46

Bilaga 7. Spetsutbildningar inom gymnasieskolan, uppföljning från läsåret 2015/16.
Bilaga 3. Uppföljning av försöksverksamheten med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning
2009/10 - 2015/16
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Diagram 5. Genomsnittliga meritvärden i årskurs 9 för elever som läser en
spetsutbildning, går i parallellklass och elever i riket per år

Källa: Bilaga 3. Rapport-PM 2017 Gymnasieskolan, alla läsår.
Observera att diagrammet har en bruten y-axel och börjar på värdet 160 meritpoäng.

Studieresultat på spetsutbildningen

En stor andel av eleverna som påbörjar en gymnasial spetsutbildning slutför den,
genomströmningen är alltså god. I en jämförelse med både andra elever på skolan
och alla elever i riket är det en större andel av eleverna på spetsutbildning som
fullföljt sina studier med ett slutbetyg (enligt Lpf 94) eller gymnasieexamen (enligt
gy 11) efter tre år.47
I en jämförelse mellan elever som läst en spetsutbildning inriktad mot matematik
och/eller naturvetenskap och elever som läste en spetsutbildning inriktad mot
samhällsvetenskap eller humanistiska ämnen kan vi inte se någon skillnad i
betygspoäng. Betygspoängen för elever på spetsutbildning är ungefär en poäng
högre än för elever i parallellklasser och rikssnittet för elever.48
Vanligt att fortsätta läsa spetsinriktningen i högskolan

I den statistiska uppföljning över tid (bilaga 3) som Skolverket genomfört i
samband med den här fördjupade redovisningen, kan vi se om de gymnasieelever
som började spetsutbildning läsåren 2009/10 – 2013/14 valt att studera vidare på
högskolan och i så fall vad. Utbildningsinriktningen på högskolan delas in i samma
inriktning och annan inriktning. Samma inriktning innebär att individen läser en
utbildningsinriktning som är i linje med det program eleven har läst i
gymnasieskolan. 49 Elever som läst det naturvetenskapliga programmet eller en
Bilaga 3. Uppföljning av försöksverksamheten med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning
2009/10 - 2015/16
48 Bilaga 3. Uppföljning av försöksverksamheten med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning
2009/10 - 2015/16
49 För de elever som läste samhällsvetenskapliga programmet i gymnasieskolan räknas samhälle och
humaniora som samma inriktning på högskolan (SUN 2 och 3). För elever som läste
47
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spetsutbildning inriktad mot matematik eller naturvetenskap anses därmed läsa
samma inriktning om de läser en utbildning inom naturvetenskap eller teknik på
högskolan. För elever som läst det samhällsvetenskapliga- eller humanistiska
programmet eller en spetsutbildning inriktad mot samhällsvetenskap eller
humaniora anses studier inom samhällskunskap och humaniora som samma
inriktning.
I diagram 6 nedan kan vi se att det är att elever från en spetsutbildning inriktad
mot matematik eller naturvetenskap i högre grad läser vidare inom samma inriktning
på högskolan än elever som läst det naturvetenskapliga programmet. I en
jämförelse mellan elever på samma skola som läser naturvetenskapliga programmet
och eleverna på en spetsutbildning inriktad mot matematik eller naturvetenskap
läser eleverna på spetsutbildning vidare på högskolan i större utsträckning.50
Diagram 6. Utbildningsinriktning på högskolan, förstaårselever i spetsutbildning och riket
som helhet läsåren 2009/10 – 2013/14 spetsutbildning inriktad mot matematik/
naturvetenskap. (andel av förstaårselever)

Källa: Bilaga 3. Rapport-PM 2017, Gymnasieskolan, alla läsår.

Ett liknande mönster som det för elever som läst en spetsutbildning inriktad mot
matematik och naturvetenskap finns för elever som läst en spetsutbildning inriktad
mot samhällsvetenskap eller humaniora.

naturvetenskapliga programmet i gymnasieskolan räknas istället naturvetenskap och teknik som
samma inriktning på högskolan (SUN 4 och 5).
50 Bilaga 3. Uppföljning av försöksverksamheten med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning
2009/10 - 2015/16
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Diagram 7. Utbildningsinriktning på högskolan, förstaårselever i spetsutbildning och riket
som helhet läsåren 2009/10 – 2013/14 spetsutbildning inriktad mot samhällskunskap &
humaniora. (andel av förstaårselever)

Källa: Bilaga 3. Rapport-PM 2017, Gymnasieskolan, alla år.

Som diagram 7 ovan visar är det genomgående över åren vanligare att eleverna
som har fullföljt en spetsutbildning läser samma utbildning på högskolan jämfört
med eleverna i riket som helhet och övriga eleverna i parallellklasserna. I de två
senaste elevkullarna (som påbörjade sina studier 2012/13 respektive 2013/14) är
det vanligare att avgångseleverna från spetsutbildningen inom naturvetenskapliga
programmet läser samma utbildning på högskolan jämfört med avgångseleverna från
samhällsvetenskapliga programmet, men tidigare har det varierat mellan
grupperna.51
Eleverna har nytta av det kritiska akademiska tankesättet

Som en del i Skolverkets uppföljning av spetsutbildningarna för läsåret 2013/14
gjordes en studie för att få mer kunskap om vad spetsutbildningseleverna gör efter
gymnasieskolan och vilken nytta de har haft av spetsutbildningen. Information om
detta samlades in genom enkäter och intervjuer med elever från den första kullen
som examinerades från den gymnasiala spetsutbildningen våren 2012. Ungefär två
tredjedelar av de elever som besvarat enkäten läser på högskola drygt ett år efter
gymnasieexamen.52
Elva före detta spetsutbildningselever ur samma examenskull intervjuades också
om sina erfarenheter och upplevelser av spetsutbildningen samt vad de gjort hittills
efter utbildningen. Intervjuerna ska inte tolkas som generaliserbara utan ses som

Bilaga 3. Uppföljning av försöksverksamheten med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning
2009/10 - 2015/16.
52 Skolverket (2015) Försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning 2015
51
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beskrivande exempel på hur de före detta elever kan uppleva sin studietid på
spetsutbildningen och vilka erfarenheter de kan ta med sig vidare.53
Eleverna som fortsatt studera på högskola lyfter i intervjuerna att det de
framförallt haft nytta av från sin spetsutbildning är att de fick ett kritiskt
akademiskt förhållningssätt snarare än träning i att läsa i ökad studietakt eller
specifika sakkunskaper. De som valt att studera på högskolan inom samma
ämnesområde som de läste i gymnasieskolan upplever att de under de första
terminerna fick en inbromsning i sin kunskapsutveckling då de redan läst hela eller
delar av innehållet i de grundläggande kurserna. Detta utnyttjade en del av de före
detta eleverna på spetsutbildning till att läsa andra kurser eller ämnen parallellt med
sina huvudsakliga studier.54

53
54

Skolverket (2015) Försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning 2015
Skolverkets uppföljning av spetsutbildning i gymnasieskolan 2013/14.
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Försöksverksamhet med spetsutbildning i
grundskolans högre årskurser
Försöksverksamheten med spetsutbildning i grundskolan startade senare än
försöksverksamheten med spetsutbildning på gymnasienivå. När
försöksverksamheten i grundskolan startade läsåret 2012/13 hade
försöksverksamheten i gymnasieskolan redan pågått i fyra läsår (sedan 2009/10). I
remisspromemorian Inrättande av försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning
inom grundskolan anges det att alla elevers rätt till utbildning är en grundbult i det
svenska skolsystemet. Både skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen
(2008:567) innehåller bestämmelser som syftar till att främja elevers lika rättigheter
och möjligheter i utbildningsystemet.
Likvärdig utbildning betyder inte en likformig utbildning. I all utbildning ska
hänsyn tas till elevers olika behov och förutsättningar. Elever i behov av stöd för
att nå målen så väl som elever i som lätt når målen ska stimuleras att nå så långt
som möjligt i sin kunskapsutveckling. Av ovan nämnda remisspromemoria
framgår att en anledning till att införa en försöksverksamhet med
riksrekryterande spetsutbildning för elever i grundskolan var att underlätta för
elever som lätt når kunskapskraven att nå längre i sin kunskapsutveckling.55

Försöksverksamheten med spetsutbildning i grundskolans högre årskurser
startade läsåret 2012/13 med 8 utbildningar och utökades under läsåren
2013/14 och 2014/15 till totalt 25 utbildningar56.
Syfte med spetsutbildningen
Att underlätta för elever som lätt når kunskapskraven att nå längre i sin
kunskapsutveckling

Syftet med spetsutbildning i grundskolans högre årskurser beskrivs i förordningen
(2011:355 1§) som att ge eleverna möjlighet att nå så långt som möjligt i sin
kunskapsutveckling.
I remisspromemorian Inrättande av försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning
inom grundskolan anges att syftet med försöksverksamheten med spetsutbildning är
att eleven ska uppmuntras att utvecklas enligt sina förutsättningar redan i
grundskolan.57 I promemorian anges även följande ”för att underlätta för elever som
lätt når kunskapskraven att nå längre i sin kunskapsutveckling bör det införas en
försöksverksamhet med möjlighet till en begränsad, riksrekryterande spetsutbildning där elever i

Inrättande av försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning inom grundskolan Dnr:
U2010/4818/S 2010-08-26
56 En skola kan bestå av flera skolenheter och det bedrivs spetsutbildning på 27 skolenheter.
57 Inrättande av försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning inom grundskolan Dnr:
U2010/4818/S
55
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grundskolan bl.a. ges möjlighet att läsa kurser enligt gymnasieskolans ämnesplaner och få
betyg”.58
Reglering av försöksverksamheten
Både kommunala och enskilda huvudmän kan ansöka om spetsutbildning

I förordningen (2011:355) som reglerar försöksverksamheten med riksrekryterande
spetsutbildning i grundskolans högre årskurser regleras de villkor som huvudmän
och skolor måste uppfylla för att få delta i försöksverksamheten och anges att det
är Skolverket som beslutar om vilka huvudmän som får delta. Inför vart och ett av
läsåren 2012/13, 2013/14 och 2014/15 kan Skolverket bevilja maximalt 10
utbildningar. Både enskilda och kommunala huvudmän har möjlighet att ansöka
hos Skolverket om deltagande. De huvudmän som deltar i försöksverksamheten är
skyldiga att medverka i den uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten
som Skolverket ansvarar för.
Totalt kan 30 utbildningar få tillstånd att delta i försöksverksamheten med
spetsutbildning i grundskolan och varje utbildning får anta maximalt 30 elever per
läsår. Till skillnad från spetsutbildning i gymnasieskolan har Skolverket inte fått i
uppdrag av regeringen att bevilja fler deltagande utbildningar på grundskolenivå än
de som anges i förordningen.
De utbildningar som får tillstånd att delta i försöksverksamheten har möjlighet att
starta spetsutbildning för elever i årskurs sju under sammanlagt åtta läsår. Sista
antagning ska ske läsåret 2021/22. Det innebär att den sista elevkullen som gått en
spetsutbildning kommer avsluta grundskoleutbildningen läsåret 2023/24.
Precis som i försöksverksamheten med spetsutbildning i gymnasieskolan ska
utbildningar inom försöksverksamheten i grundskolans högre årskurser vara
riksrekryterande.59
Samarbete med gymnasiet inklusive behöriga gymnasielärare krävs

För att en huvudman ska få delta i försöksverksamheten och bedriva en
spetsutbildning ska Skolverket bedöma att utbildningen är av god kvalitet och
uppfyller de villkor som anges i förordningen. Huvudmannen ska i sin ansökan till
Skolverket bland annat visa att det finns ett etablerat samarbete med en
gymnasieskola i det eller de ämnen som spetsutbildningen är inriktad mot, att
undervisningen på gymnasial nivå ges av lärare med rätt behörighet.
De huvudmän som ansöker ska vidare visa att deras spetsutbildning inte minskar
elevernas möjligheter att uppnå de behörighetskrav som gäller för
högskoleförberedande program i gymnasieskolan. Huvudmannen ska också intyga

Inrättande av försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning inom grundskolan Dnr:
U2010/4818/S 2010-08-26.
59 Förordning 2011:355
58
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att kostnaden för utbildningen inte kommer att överskrida huvudmannens kostnad
för övrig grundskoleutbildning.
Fördjupning och breddning inom matematik, naturorienterande ämnen,
samhällsorienterade ämnen eller språk

I förordningen (2011:355) definieras spetsutbildning i grundskolans högre
årskurser som ”en utbildning inom grundskolans årskurser 7-9 som inrymmer särskild
fördjupning och breddning inom det eller de ämnen som spetsutbildningen är inriktad mot.” 60
Av förordningen framgår att spetsutbildningen ska inriktas mot något eller några
av grundskoleämnena engelska, matematik, naturorienterande ämnen (biologi,
fysik eller kemi), samhällsorienterade ämnen (geografi, historia, religionskunskap
eller samhällskunskap) och språkval. Av de utbildningar som ingår i
försöksverksamheten ska högst 15 avse matematik och naturorienterande ämnen
och högst 15 avse samhällsorienterande eller humanistiska ämnen.
En spetsutbildning får innehålla vissa kurser enligt de ämnesplaner som gäller för
ämnen i gymnasieskolan som motsvarar ämnet som spetsutbildningen är inriktad
mot. Det innebär att en spetsutbildning får, men inte måste, innehålla kurser på
gymnasienivå. I elevens slutbetyg från grundskolan ska det framgå att eleven
deltagit i en spetsutbildning och mot vilket eller vilka ämnen utbildningen varit
inriktad.
Tester och prov får användas som villkor för och grund för antagning

Som villkor för antagning eller som grund för urval mellan sökande får
huvudmännen använda sig av tester och prov för att bedöma de sökandes
kunskaper och färdigheter i det eller de ämnen som spetsutbildningen är inriktad
mot. I sin ansökan till Skolverket om att få delta i försöksverksamheten ska
huvudmännen beskriva sina antagnings- och urvalsprocedurer.61 För att elever med
framstående ämneskunskaper oavsett hemort ska kunna söka till en
spetsutbildning, ska alla spetsutbildningar vara riksrekryterande, det vill säga öppna
att söka för elever från hela Sverige.62

1§ andra stycket förordningen (2011:355) om försöksverksamhet med riksrekryterande
spetsutbildning i grundskolans högre årskurser.
61 7 § förordningen (2011:355) om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i
grundskolans högre årskurser.
62 Inrättande av försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning inom grundskolan Dnr:
U2010/4818/S 2010-08-26.
60
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Deltagande i försöksverksamheten
Deltagande – en sammanfattning







Sedan starten läsåret 2012/13 har det inkommit fler än 60 ansökningar om
att få starta spetsutbildningar och delta i försöksverksamheten. 25 av dessa
utbildningar har godkänts av Skolverket och deltar nu i
försöksverksamheten. Av de 25 utbildningarna är 15 inriktade mot
matematik/naturorienterande ämnen och tio mot samhällsorienterande
ämnen/humaniora.
Störst intresse har huvudmännen visat för att bedriva spetsutbildning i
matematik och/eller naturorienterande ämnen.
Elevernas söktryck till spetsutbildningarna är generellt högt med flera
sökande elever per plats.
Vid antagning av nya spetsutbildningselever kombinerar de flesta
utbildningsanordnare kunskapstest med andra bedömnings- och
urvalsunderlag.
Enligt förordningen (2011:355) ska spetsutbildningen vara riksrekryterande
men i praktiken är nio av tio elever folkbokförda i samma kommun som
skolan är belägen.

Huvudmännens intresse för spetsutbildning
Fler än 60 huvudmän har ansökt om att få delta

Enligt förordningen (2011:355) tilläts Skolverket bevilja som mest tio utbildningar
under vart och ett av åren 2012/13, 2013/14 och 2014/15. Enligt Skolverket
föreskrifter (SKOLFS 2011:152) om ansökan om försöksverksamhet med
riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser skulle
huvudmännens ansökningar om att få delta i försöksverksamheten vara Skolverket
tillhanda i september året innan spetsutbildningen planerades starta.63 I tabell 4
nedan kan vi se det intresse som har funnits från huvudmännen att få delta i
försöksverksamheten. Totalt har 63 huvudmän ansökt om att få delta. En del
huvudmän har ansökt om att få delta flera gånger eller med flera utbildningar.
Tabell 4. Antal ansökningar om att få delta i försöksverksamheten med spetsutbildning i
grundskolans högre årskurser
År
Antal sökande
Beviljade

2011
30
8

2012
21
10

2013
12
10

Källa: Huvudmännens ansökningar och Skolverkets redovisning dnr 2014:216, sidan 2-3.
Obs: Huvudmännens ansökan skulle vara Skolverket tillhanda senast den 15 september läsåret innan det läsår
spetsutbildningen planeras att starta (SKOLFS 2011:152)

SKOLFS 2011:152. Skolverkets föreskrifter om ansökan om försöksverksamhet med
riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser.
63
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Ansökningarna har bedömts utifrån kvalitetskrav och geografiskt läge

Huvudmännens ansökningar om att delta i försöksverksamheten med
spetsutbildning på grundskolenivå har bedömts av Skolverket utifrån
huvudmännens egna beskrivningar och värderingar av i vilken grad de uppfyller de
kvalitetskrav som anges i förordningstexten.64 Ansökningarna har även bedömts
med utgångspunkten att utbildningarna bör vara jämnt geografisk fördelade över
riket. En majoritet av både ansökningar och beviljade utbildningar kommer från
kommunala huvudmän.65
De flesta ansökningar har gällt spetsutbildning i matematik och/eller
naturorienterande ämnen

Huvudmännens ansökningar har inte varit jämt fördelade över ämnena vilket
framgår av tabell 5 nedan. Det vanligaste ämnet att ansöka om spetsutbildning i är
matematik och/eller de naturorienterande ämnena. Minst intresse har
huvudmännen visat för att anordna spetsutbildning i samhällsorienterande ämnen.
Tabell 5. Antal ansökningar per ämnesområde
Matematik och/eller
naturorienterande
ämnen
42*

Humanistiska
ämnen (språk)

Samhällsorienterande
ämnen

18*

4

Källa: Huvudmännens ansökningar och Skolverkets redovisning Dnr 2014:216, sidan 2-3.
*En huvudman ansökte om en spetsutbildning i en kombination av matematik och språk. Den
ansökan redovisas dubbelt under både matematik och naturorienterande ämnen och språk och
därför summerar inte tabellen korrekt.
Notera att Skolverkets indelning inte helt överensstämmer med förordningens ämnesindelning.
2015/16 fanns 25 spetsutbildningar på grundskolenivå från Luleå till Malmö

De 25 spetsutbildningar som bedrevs läsåret 2015/16 är spridda över Sverige. Den
nordligaste finns i Luleå och den sydligaste i Malmö. Som tabell 6 nedan visar är
merparten av de pågående spetsutbildningarna koncentrerade till storstäderna och
deras förortskommuner.
Totalt har 25 av 30 möjliga utbildningar getts tillstånd att delta i
försöksverksamheten. Att inte hela kvoten om 30 utbildningar är fylld beror på att
Skolverket bedömde att det var ett begränsat antal ansökningar där det framgick
att huvudmannen skulle erbjuda en spetsutbildning som motsvarade förordningens
krav på god kvalitet.

64 De

huvudsakliga kvalitetsaspekter som huvudmännen ska ta upp i sin ansökan till Skolverket har
beskrivits tidigare i denna rapport under rubriken Samarbete med gymnasiet inklusive behöriga
gymnasielärare krävs.
65 Skolverket (2015) Försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre
årskurser 2015
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Tabell 6. Koncentration av utbildningar och elever i skolkommuner per SKL:s
kommungrupp. Antalet elever i parantes.
Läsår
Storstäder
Förortskommuner till storstäder
Större städer
Pendlingskommuner
Varuproducerande kommuner
Totalt:

2012/13
1 (31)
1 (24)
3 (74)
2 (61)
7 (190)

2013/14
1 (87)
4 (135)
4 (196)
2 (110)
2 (52)
13 (580)

2014/15
3 (252)
4 (261)
5 (331)
2 (149)
2 (84)
16 (1077)

2015/16
3 (397)
4 (347)
5 (407)
2 (164)
2 (112)
16 (1427)

Källa: Bilaga 2. Rapport-PM 2017, Grundskolan fler läsår.
Observera att koncentrationen räknas på skolkommun och att det finns kommuner med flera spetsutbildningar.

Samtliga skolor och huvudmän som har tillstånd att delta i försöksverksamheten
med spetsutbildning i grundskolans högre årskurser presenteras nedan i tabell 7.
Tabellen visar att de pågående spetsutbildningarna är fördelade på 24 skolor och
19 huvudmän i 16 olika kommuner. 16 huvudmän är kommuner och 9 är enskilda.
Vi ser också utbildningarnas fördelning över ämnen. Femton spetsutbildningar är
inriktade mot matematik och naturorienterande ämnen och tio mot språk och
samhällsorienterande ämnen. Fördelningen motsvarar, som vi redan har nämnt,
inte fullt ut förordningens tillåtna maxantal på 30 utbildningar där – 15 av
utbildningarna ska vara inriktade mot matematik och naturorienterande ämnen och
15 mot humaniora och samhällsorienterande ämnen.
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Tabell 7. Grundskolor som deltar i försöksverksamheten
Skola
Berzeliusskolan
Europaskolan Rogge
(Roggeskolan)
Franska Skolan
Grundskolan
Metapontum
Hertsöskolan
Internationella Engelska
Skolan i Jönköping
Liljeborgsskolan*
Mörbyskolan
Albäcksskolan
Dackeskolan
Edsbergsskolan
Enhagenskolan
Kunskapsskolan
Uppsala Norra
Kvarngärdesskolan
Ljungenskolan
Spånga grundskola
Viktor Rydbergs
Samskola
Ånestadsskolan
Dammfriskolan
Engelbrektsskolan
Europaskolan Rogge
Franska skolan
Göteborg
Helenaskolan
Sturebyskolan
Söderkullaskolan

Huvudman
Linköpings kommun
Stiftelsen Europaskolan

Inriktning
Matematik och NO
Matematik och NO

Startår
2012
2012

Stiftelsen franska
skolan
Metapontum AB

Franska

2012

Matematik

2012

Luleå kommun
Internationella Engelska
skolan
Trelleborgs kommun
Danderyds kommun
Hultsfreds kommun
Tingsryds kommun
Sollentuna kommun
Täby Friskola
Kunskapsskolan

Matematik
Engelska

2012
2012

Spanska och tyska
Matematik
Matematik och NO
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik

2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013

Uppsala kommun
Vellinge kommun
Stockholms stad
Stiftelsens Viktor
Rydbergs Skolor
Linköpings kommun
Malmö stad
Stockholm stad
Stiftelsen Europaskolan

Engelska
Engelska
Matematik och NO
Engelska

2013
2013
2013
2013

Samhällskunskap
Matematik
Matematik
Samhällskunskap och
historia
Franska

2013
2014
2014
2014

Matematik och NO
Matematik
Engelska

2014
2014
2014

Stiftelsen Franska
skolan
Skövde kommun
Stockholm stad
Malmö stad

2014

*Huvudmannen har meddelat Skolverket att de inte längre antar elever till årskurs 7 och därmed kommer avveckla sitt
deltagande.

Lärarbristen har fått en skola att sluta anta nya elever till spetsutbildningen

Sedan försöksverksamheten startade är det en huvudman som meddelat Skolverket
att den planerar att sluta anta nya elever till spetsutbildningen. Rektorn för den
berörda skolenheten, som bedrivit spetsutbildning i språk, uppger att den rådande
bristen på utbildade lärare gör att skolan inte kan garantera att
spetsutbildningseleverna har tillgång till lärare med gymnasiebehörighet. Rektorn
framhåller också att problemet med att rekrytera behöriga gymnasielärare i språk
gäller generellt i kommunen.66

Bilaga 4: PM: Sammanfattning av intervju med en skola som valt att avbryta sitt deltagande i
försöksverksamheten med spetsutbildning i grundskolans högre årskurser
66
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Elevernas intresse för spetsutbildning
Vanligen fler sökande än platser – men söktrycket varierar mellan utbildningar

Söktrycket till spetsutbildningarna har i genomsnitt legat på mellan 32-34 sökande
per utbildning. Läsåret 2015/16 var det genomsnittliga antalet sökande till en
spetsutbildning förhållandevis högt, 36 sökande elever per utbildning (om 30
platser).67 Söktrycket är inte jämt fördelat utan varierar mellan utbildningarna. Det
finns utbildningar som har haft färre än en sökande per utbildningsplats och andra
som alltid har haft två sökande per plats. Läsåret 2015/16 var antalet sökande
högre än antalet antagna elever på 18 av 25 spetsutbildningar.68
Några elever tackar varje år nej till sin plats på en spetsutbildning. Skälen till att en
elev tackar nej är främst geografiska och logistiska (för lång resväg), att eleven
blivit antagen till en annan utbildning (en spetsutbildning eller annan utbildning)
eller att familjen flyttat. Några skolor nämner att elever i enstaka fall tackat nej till
sin plats efter att de förstått hur krävande utbildningen kommer vara och bedömt
att utbildningen kommer bli ”för svår.”69
Läsåret 2015/16 antogs ca 60 procent av de elever som sökte till en
spetsutbildning. Totalt antogs 541 elever och 502 elever påbörjade en
spetsutbildning. Antalet antagna elever varierar mellan olika utbildningar. 2015/16
antog tre utbildningar 30 elever vilket är det maximala antalet elever som tillåts i
förordningen. Den skolenhet som hösten 2015 antog minsta gruppen elever till
årskurs 7 antog endast 11 elever.70
Jämn könsfördelning och samma andel elever med utländsk bakgrund som
riksgenomsnittet

Som vi ser i diagram 8 nedan är könsfördelningen generellt sett jämn både i
gruppen som antas och gruppen som påbörjar en spetsutbildning. 71 På ämnesnivå
är det flest flickor som läser en spetsutbildning i franska och samhällskunskap
medan könsfördelningen är jämn på utbildningar inriktade mot matematik
och/eller naturorienterande ämnen och humaniora.72
Andelen elever med utländsk bakgrund på spetsutbildningarna är i samma nivå
som på skolor generellt sett i riket. Andelen kan variera mellan spetsutbildningar
på olika skolor och mellan olika spetsutbildningsämnen. Flest elever med utländsk
bakgrund finns inom spetsutbildning i engelska.73

Bilaga 6: Rapport Spetsutbildningar inom grundskolan, uppföljning från läsåret 2015/16.
Bilaga 6: Rapport Spetsutbildningar inom grundskolan, uppföljning från läsåret 2015/16.
69 Bilaga 6: Rapport Spetsutbildningar inom grundskolan, uppföljning från läsåret 2015/16.
70 Bilaga 6: Rapport Spetsutbildningar inom grundskolan, uppföljning från läsåret 2015/16.
71 Bilaga 6: Rapport Spetsutbildningar inom grundskolan, uppföljning från läsåret 2015/16.
72 Bilaga 2: Rapport-PM Beskrivande data för försöksverksamheten med spetsutbildning i
grundskolans högre årskurser - fördjupad redovisning över flera läsår
73 T.ex. Bilaga 2: Rapport-PM Beskrivande data för försöksverksamheten med spetsutbildning i
grundskolans högre årskurser - fördjupad redovisning över flera läsår och tidigare års -PM.
67
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De elever som antagits till spetsutbildning har en högre andel föräldrar med
eftergymnasial utbildning och forskarutbildning än elever har generellt, både i
jämförelse med riket och med elever i andra klasser på skolan.74
En generell observation är att de skolor som bedriver spetsutbildningar
sammantaget har färre elever med utländsk bakgrund än riksgenomsnittet.
Andelen elever med utländsk bakgrund kan dock variera stort mellan skolor med
spetsutbildning.
Diagram 8. Antal elever som antogs och påbörjade en spetsutbildning läsåret 2015/16
uppdelade på kön

Källa: Bilaga 6. Spetsutbildningar inom grundskolan, uppföljning från läsåret 2015/16.
Spetsutbildningen är inte riksrekryterande i praktiken

Enligt förordningen (2011:355) ska försöksverksamheten med spetsutbildning i
grundskolans vara riksrekryterande. I praktiken är nio av tio elever som läser en
spetsutbildning är folkbokförda i samma kommun som skolan. Ett undantag är
spetsutbildningarna i Stockholm och tillhörande kranskommuner där det finns en
större rörlighet över kommungränser bland grundskoleelever generellt.75
Urvalsmetoder
Antagningstester kombineras med andra bedömnings- och urvalsunderlag

Av 7 § förordningen (2011:355) framgår att tester och prov får användas för att
bedöma de sökandes kunskaper och färdigheter i det eller de ämnen som
spetsutbildningen är inriktad mot. Till skillnad från antagningen till spetsutbildning
i gymnasieskolan kan resultat från antagningstester eller prov också användas som
grund för urval mellan sökande och/eller som villkor för antagning.
Elevens ansökan till en spetsutbildning består ofta i ett ansökningsbrev där eleven
motiverar varför den är intresserad av utbildningen. Spetsutbildningarna använder
Bilaga 2: Rapport-PM Beskrivande data för försöksverksamheten med spetsutbildning i
grundskolans högre årskurser - fördjupad redovisning över flera läsår
75 Bilaga 2: Rapport-PM Beskrivande data för försöksverksamheten med spetsutbildning i
grundskolans högre årskurser - fördjupad redovisning över flera läsår och Bilaga 6: Rapport
Spetsutbildningar inom grundskolan, uppföljning från läsåret 2015/16.
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sig av flera olika bedömnings- och urvalsmetoder som generellt kan sammanfattas
som:
-

Prov
Tidigare resultat i ämnet/ämnen som spetsutbildningen är inriktad mot,
t.ex. betyg i årskurs 6 eller resultat på nationella prov
Intervjuer (enskilt eller i grupp)
Rekommendationer från tidigare lärare

Det är vanligt att skolorna använder fler än ett bedömnings- och urvalsunderlag.76
Urvalsmetoderna syftar till att kartlägga elevens kunskaper och färdigheter inom
spetsutbildningens inriktning. 77
Diagram 9. Urvalsmetoder i ansökningsprocessen för spetsutbildning i grundskolan
läsåret 2015/16.

Källa: Bilaga 6. Spetsutbildningar inom grundskolan uppföljning från läsåret 2015/16.
OBS: Fler än en urvalsmetod kunde uppges i uppföljningsenkäten

I diagram 9 ovan kan vi se att den vanligaste urvalsmetoden är prov, följt av
intervju eller personligt brev. Vilken/vilka urvalsmetoder som skolorna använder
beror delvis på vilken inriktning spetsutbildningen har. I matematik och
naturorienterande ämnen är det vanligast med antagningsprov i kombination med
tidigare resultat och/eller rekommendationer. I samhällsvetenskap och historia
används i större utsträckning intervjuer, rekommendationsbrev och tidigare
resultat som urvalsgrunder. I spetsutbildningarna i språk finns en variation av
urvalsprocesser. Spetsutbildningarna i engelska och franska har mer avancerade
antagningsprov som testar läsförståelse, skrivförmåga, grammatiska kunskaper och
muntlig förmåga. I spetsutbildningarna i spanska och tyska, som eleverna har haft
lite eller ingen skolundervisning i, används intervjuer i stor utsträckning för att
undersöka elevens intresse och motivation. I dessa språk kan det även förekomma

Bilaga 6: Rapport Spetsutbildningar inom grundskolan, uppföljning från läsåret 2015/16.
7 § Förordningen 2011:355 om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i
grundskolans högre årskurser
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antagningsprov för att kartlägga elevens generella språkförståelse snarare än att
testa specifika språkkunskaper.78
Antagningstest och intervjuer kan stressa elever

En nackdel med urvalsmetoderna intervju och antagningsprov som lyfts av
företrädare för flera spetsutbildningar är det kan upplevas som stressande för de
sökande eleverna. Eleverna kan ibland ha flera andra prov, till exempel nationella
prov, under ansökningsperioden. Å andra sidan ses antagningsprov av många
rektorer och huvudmän som en rättssäker metod för bedömning och beslut om
antagning av elever.
Bland fördelarna med intervju nämns att den gör det lättare att bedöma i vilken
grad och varför eleven är intresserad av att fördjupa och bredda sig i ämnet och
vad som är elevens drivkrafter. En ytterligare fördel som nämns är att det vid en
intervju är lättare att identifiera om en elev har ett kreativt tankesätt.79
Elever som inte antas kan bli mycket besvikna

En nackdel som lyfts generellt angående antagnings- och urvalsprocessen är att de
elever som vid söktillfället alltså är mellan 11 och 12 år, som inte antas kan bli
mycket besvikna. Vidare lyfter företrädarna för utbildningarna att
antagningsprocessen kan vara tidskrävande, både för skolornas personal och för
eleverna. Antagningsprocessen ger enligt vissa företrädare inte en heltäckande bild
av elevernas kunskaper.
Intyg eller rekommendationer från elevens tidigare lärare upplevs ge varierande
stöd i urvalsprocessen eftersom rekommendationerna/intygen skiljer sig åt till
form och innehåll. Tidigare lärares uppfattning om elevens möjlighet att klara
spetsutbildningen med goda resultat har enligt vissa företrädare för
spetsutbildningen också visat sig stämma ganska dåligt.
Skolor med få sökande har ibland valt att ta in alla sökande oavsett resultat på
antagningstest och andra bedömningsunderlag. Skäl till detta förefaller framförallt
vara vikten av att få ihop en tillräckligt stor elevgrupp i spetsutbildningen.
Generös antagning kan öka antalet elever som avbryter

I uppföljningsenkäter som Skolverket har genomfört uppger vissa respondenter att
en ”generös antagningspolicy” kan leda till att fler elever avbryter sina studier. Att
anta elever utan att på olika vis försäkra sig om att de troligtvis kommer kunna
tillgodogöra sig spetsutbildningens innehåll och form kan alltså enligt vissa skolor
leda till att elever ”hoppar av” från spetsutbildningar.
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Få avbrott från spetsutbildningen

Läsåret 2015/16 avbröt 43 av totalt 1427 elever sitt deltagande i spetsutbildningen.
I tabellen nedan redovisas antalet avbrott per årskurs.
Tabell 8. Antal elever som avbrutit sina studier på en spetsutbildning läsåret 2015/16
Antal elever som avbrutit sina
studier på en spetsutbildning
läsåret 2015/16

Åk 7
14

Åk 8
16

Åk 9
13

Totalt
43

Källa: Bilaga 6. Spetsutbildningar inom grundskolan uppföljning från läsåret 2015/16.

Som vi kan se i tabell 8 ovan är det relativt få elever som avbryter sina studier på
en spetsutbildning. Exempel på anledningar till att elever avbryter sina studier på
en spetsutbildning är att de vill gå i samma klass som sina kompisar (som inte går
en spetsutbildning), att de flyttar eller att utbildningen upplevs vara för svår eller
hålla för högt tempo.80
Diagram 10. Antal elever som läser en spetsutbildning i grundskolan och antal avbrott per
läsår

Källa: Sammanställning av antagningsstatistik och skolornas uppgifter om studieavbrott per läsår.

Som framgår av diagram 10 ovan har antalet studieavbrott ökat från 8 till 43 under
försöksperioden och under samma tid har antalet elever som läser en
spetsutbildning ökat. Andelen elever som avbryter en spetsutbildning har därmed
legat relativt stabilt över tid på mellan två till fyra procent.

80
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Organisation, undervisning och resultat
Organisation, undervisning och resultat – en sammanfattning










Elever som läser en spetsutbildning uppges vara nöjda med sin utbildning.
Det är vanligare att spetsutbildningarna organiseras som
spetsgruppsundervisning där eleverna är utspridda i olika klasser och
träffas för undervisning i spetsämnet/ämnena, än i spetsklasser där
eleverna läser alla ämnen ihop.
Undervisningen på spetsutbildningen är anpassad utifrån elevers
förutsättningar och behov och problembaserade uppgifter ingår i större
utsträckning än i den ordinarie undervisningen.
Nästa alla elever i spetsutbildning läser minst en gymnasiekurs under sin
grundskoletid.
Lärare med behörighet att undervisa på gymnasial nivå finns på alla
spetsutbildningar.
En del huvudmän och skolor uppger att de har merkostnader för
spetsutbildningen som främst beror på att elevgrupperna är mindre än i
ordinarie undervisning och att utbildningen behöver specifika läromedel.
Grundskoleelever som går ut årskurs 9 efter en spetsutbildning har höga
meritvärden i alla ämnen, både i jämförelse med rikssnittet och med
avgångselever på samma skolor.
Alla elever som gått en spetsutbildning i grundskolan fortsätter vidare till
gymnasieskolan. Nästan alla börjar på ett högskoleförberedande
gymnasieprogram.

Spetsutbildningens organisation
Utbildningen organiseras i spetsklass eller spetsgrupp

Skolorna uppger att de organiserar spetsutbildningen på två sätt, antingen som
spetsklass eller som spetsgrupp. I en spetsklass läser spetsutbildningseleverna alla
ämnen ihop. När skolor organiserar spetsutbildningen i form av spetsgrupper går
eleverna istället i de ordinarie klasserna på skolenheten. Elever som läser i
spetsgrupp kan antingen gå ifrån sin ordinarie klass när spetsämnet står på schemat
och läsa ihop med de övriga eleverna i spetsutbildningen. Eller så stannar de kvar i
sin klass när spetsämnet står på schemat och träffar de andra eleverna i
spetsutbildningen under ”extra lektioner”, på elevens val eller efter ordinarie
skoltid. Undervisningen i spetsgrupp kan vara åldersblandad.
Det är vanligare att skolorna organiserar undervisningen inom spetsutbildningen i
spetsgrupp än i spetsklass. Av de 25 spetsutbildningar som finns idag har 16 minst
en av sina årkurser organiserade som spetsgrupp och nio har minst en årskurs
organiserad som spetsklass. Det förekommer att skolor av olika skäl väljer att byta
organisatorisk form för sin spetsutbildning. Läsåret 2014/15 var det två skolor

Skolverket

Rapport
Dokumentdatum: 2017-06-14
Dnr: 2016:751 och 2016:616
43 (55)

som valde att gå från spetsklass till spetsgrupp och en skolenhet som gjorde det
omvända och gick från spetsgrupp till spetsklass.81
Schematekniska problem med spetsgrupp

Som argument för spetsgruppsformen anför många av de anordnade skolorna att
spetsgruppseleverna bidrar till att höja motivationen hos sina klasskamrater som
inte går en spetsutbildning. Ett argument för spetsklassformen är att
spetsutbildningseleverna motiverar varandra att hålla en hög nivå i alla ämnen samt
att det sättet att organisera är bättre ur ett schematekniskt perspektiv. Det
motsatta, alltså schematekniska problem, beskrivs som en stor svårighet när
spetsutbildningen organiseras i spetsgrupper. Ett skäl som några huvudmän/skolor
uppger till att de, trots schemaproblem, ändå väljer spetsgruppsformen, är motvilja
att skapa det som kan uppfattas som elitklasser.82
De flesta spetsutbildningar har en utökad timplan

De anordnande skolorna tillämpar i hög utsträckning rätten att utöka timplanen i
det eller de ämnen som spetsutbildningen fokuserar. Flertalet elever i
spetsutbildning får därför mer undervisningstid än övriga elever i riket får i
motsvarande ämne/ämnen. De elever som läser spetsutbildning i franska får flest
extra undervisningstimmar i spetsutbildningens ämne vid en jämförelse mellan
enskilda ämnen i spetsutbildningen. Vid en jämförelse mellan den utökade
undervisningstiden totalt under spetsutbildningens gång framkommer att det
elever som läser spetsutbildning i matematik och naturorienterande ämnen får flest
extra timmar. De elever som läser en spetsutbildning inriktad mot både matematik
och naturorienterande ämnen kan få många extra undervisningstimmar då de extra
timmarna fördelas på fyra ämnen.83
Undervisning på spetsutbildningen
Individanpassat innehåll och form och ett högt tempo

I förordningen (2011:355) anges att spetsutbildningen ska ge en särskild
fördjupning och breddning inom det eller de ämnen som spetsutbildningen är
inriktad mot. Utöver det anges att syftet med spetsutbildning är att ge eleverna
möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
Breddning och fördjupning gestaltar sig olika för olika spetsutbildningar och
ämnesinriktningar. Skolverkets årliga uppföljningsenkäter indikerar att grunden i
samtliga spetsutbildningars undervisning är individualisering, det vill säga att såväl
undervisningsmetoder som innehållsfokus anpassas till de enskilda eleverna.
Förutom en hög grad av individualisering beskriver både elever och lärare att
tempot och svårighetsgraden i undervisningen är högre än i den ordinarie
Skolverkets uppföljningsrapport för spetsutbildning i grundskolan läsåret 2014/15.
Skolverkets uppföljningsrapporter för spetsutbildning i grundskolan. T.ex. för läsåret 2014/15.
83 Rapport-PM Beskrivande data för försöksverksamheten med spetsutbildning i grundskolans
högre årskurser läsåret 2015/16 och tidigare års Rapport-PM
81
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undervisningen.84 Det snabbare tempot i undervisningen möjliggör för
spetsutbildningseleverna att läsa en eller flera gymnasiekurser redan i grundskolan.
Enligt skolornas rektorer visar skolornas egna utvärderingar att eleverna i
spetsutbildning generellt är nöjda med utbildningen. Skolorna uppger att de kan se
att elevernas studiemotivation och engagemang ökar på spetsutbildningen.85
Vanligt med problembaserade uppgifter och med studiebesök

Företrädare för spetsutbildningen anger också att undervisningen där är mer
temaorienterad och probleminriktad än den ordinarie undervisningen.
Problembaserade uppgifter återfinns i alla spetsutbildningar oavsett
ämnesinriktning, det vill säga att elever bland annat ges möjlighet att diskutera,
reflektera och presentera olika lösningar på problem och har fler och mer
avancerade uppgifter.86
Undervisningen, främst i matematik, är på en del spetsutbildningar organiserad i
form av så kallad blockläsning87 istället för så kallad spiralläsning88 som är vanligt
den ordinarie undervisningen. Mer avancerade böcker, material och uppgifter
används också i spetsutbildningarnas undervisning. Spetsutbildningselever inom
språkområdet får i högre grad än elever i den ordinarie undervisningen läsa och
analysera tidningsartiklar och mer avancerad skönlitteratur. Lärare som undervisar i
spetsutbildning använder vanligen också ett rikare och svårare språk när de
undervisar spetsutbildningseleverna. Elever i spetsutbildning får också möjlighet
att delta på fler studiebesök, föreläsningar och seminarier än elever i den ordinarie
undervisningen.89 En mer ingående beskrivning av undervisningen i de olika
ämnesinriktningarna i spetsutbildningen finns i Skolverkets redovisning för läsåret
2014/15.
Samverkan med gymnasieskolan fungerar olika bra

Enligt förordningen (2011:355) ska huvudmannen ha ett etablerarat samarbete
med en gymnasieskola i det eller de ämnen som spetsutbildningen är inriktad mot.
Samverkan med gymnasieskolan fungerar olika väl för olika spetsutbildningar. Bäst
fungerar den, enligt företrädare för skolorna, då det finns en geografisk närhet
mellan grund- och gymnasieskolan eller när det finns eldsjälar i lärarkollegierna.
Den vanligaste formen av samverkan beskrivs som att lärare med
gymnasiebehörighet (anställda i grundskolan eller gymnasieskolan) undervisar
Skolverket (2014) Uppdrag om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i
grundskolans högre årskurser 2012/13
85 Bilaga 6: Rapport Spetsutbildningar inom grundskolan, uppföljning från läsåret 2015/16.
86 Skolverkets årliga redovisningar av spetsutbildning i grundskolan.
87 Med blockläsning avses här att eleverna läser hela t.ex. algebran på en gång istället för att läsa lite
algebra i varje årskurs.
88 Med spiralläsning avses här att eleverna läser lite av ett fält varje år t.ex. algebra på
grundläggande nivå läses i årkurs 7, på lite mer avancerad nivå i årskurs 8 och på ännu lite mer
avancerad nivå i årskurs 9.
89 Skolverkets årliga redovisningar av spetsutbildning i grundskolan.
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eleverna när de når gymnasienivå. I en del fall undervisas spetsutbildningens elever
i gymnasieskolans lokaler. De flesta elever på en spetsutbildning läser minst en
gymnasiekurs under grundskoletiden.90
Elever på spetsutbildning i språk börjar ofta redan i årskurs sju med
gymnasiekurser

Eftersom spetsutbildningens elever måste ha klarat av grundskolans kursplaner i
spetsutbildningens ämnesinriktning innan de fortsätter på gymnasial nivå är det
främst elever i årskurs 8 och 9 som läser gymnasiekurser. Undantaget är
spetsutbildningar i engelska och franska där många elever har så pass goda
förkunskaper att många inleder studier på gymnasial nivå redan i årskurs sju.91
Företrädare för spetsutbildningar har i Skolverkets uppföljningar lyft fram att det
finns brister i övergången från grundskola till olika gymnasieskolor. Företrädare
för spetsutbildningar uppger i flera fall att gymnasieskolors förberedelse att ta
emot elever från en spetsutbildning är låg och att många gymnasieskolor inte
tillfullo klarar av att tillvarata den kunskap som elever har förvärvat på sin
spetsutbildning i grundskolan.92
Lärare med behörighet att undervisa på gymnasial nivå finns på samtliga
spetsutbildningar

Antalet lärare som undervisar på spetsutbildningen har ökat i takt med att fler
elever läser en spetsutbildning. Hur många lärare som undervisar på en
spetsutbildning beror bland annat på antal ämnen, elever och årskurser och på hur
skolorna organiserar undervisningen på spetsutbildningen. Vissa skolor väljer
medvetet att involvera många lärare i undervisningen på spetsutbildningen.
På samtliga skolor som deltar i försöksverksamheten finns minst en lärare per
spetsutbildningsämne med behörighet att undervisa på gymnasial nivå i
spetsutbildningsämnet/ämnena.93 De lärare som arbetar med spetsutbildning har
generellt över tio års erfarenhet av läraryrket.94
Vissa skolor kan inte undvika merkostnader för spetsutbildningen

I enlighet med förordningen får spetsutbildningen inte medföra kostnader som
överstiger huvudmannens kostnader för ordinarie grundskoleutbildning. I
förordningen anges inte vad som är ökade kostnader. Några av skolorna har lyft
att de haft ökade kostnader för bland annat inköp av mer avancerat
undervisningsmaterial, laborationer samt personal på grund av utökad
undervisningstid och individanpassad undervisning i mindre grupper. Frågan är
Bilaga 6: Rapport Spetsutbildningar inom grundskolan, uppföljning från läsåret 2015/16.
Bilaga 6: Rapport Spetsutbildningar inom grundskolan, uppföljning från läsåret 2015/16.
92 Bilaga 6: Rapport Spetsutbildningar inom grundskolan, uppföljning från läsåret 2015/16.
93 Bilaga 6: Rapport Spetsutbildningar inom grundskolan, uppföljning från läsåret 2015/16 samt
Skolverkets uppföljningsrapporter för tidigare år.
94 Bilaga 2: Rapport-PM Beskrivande data för försöksverksamheten med spetsutbildning i
grundskolans högre årskurser - fördjupad redovisning över flera läsår.
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om detta kan räknas som merkostnader eller om det ska ses som kostnader för
undervisning.
Merkostnader kan även uppstå för studie- och utbytesresor för eleverna. Vissa
skolor uppger också att antagningsprocessen ger upphov till merkostnader. Till
exempel för antagningsprov och rättning av dessa, lärares tid vid intervjuer och
bedömning av de sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig spetsutbildningen
samt tid för antagningsinformation och feedback till de sökande.95
Elevernas resultat och vad de gör efter utbildningen

Läsåret 2014/15 läste 169 elever i årkurs 9 och läsåret 2015/16 läste 369 elever
årkurs 9 på en spetsutbildning och av dessa finns uppgifter i den nationella
statistiken om betyg för 365 och gymnasieprogram för 361. De uppgifter som
presenteras i detta avsnitt om meritvärde och gymnasiestudier baseras således på ca
530 elever. Eftersom det handlar om så få elever bör resultaten tolkas med viss
försiktighet.
De grundskoleelever som har läst en spetsutbildning har generellt väldigt höga
meritvärden genomgående i alla ämnen. De har alltså inte bara höga avgångsbetyg i
de ämnen som spetsutbildningen är inriktad mot. Det maximala meritvärdet (som
motsvarar betyget A i alla ämnen) som en elev i grundskolan kan få är 340 om
eleven läst 17 ämnen. Som framgår av tabell 9 nedan har elever som läser en
spetsutbildning ett högre meritvärde än både övriga elever på skolan och övriga
elever i riket i genomsnitt.96
Tabell 9. Meritvärden för 17 ämnen

Läsår

2014/15

Elever i spetsutbildning 17 ämnen
Skolenheter med spetsutbildning (exkl. elever i spetsutbildning) 17 ämnen
Riket 17 ämnen

288,4

*

2015/16

294,4

245,5

236,6

224,7

224,1

Källa: Bilaga 2 Rapport-PM 2017, Grundskolan, flera läsår.
* Observera att enbart elever på skolenheter med årskurs 9 ingår.

När meritvärdena delas upp på kön kan vi se att det nationella mönstret att flickor
har högre meritvärden än pojkar gäller även på spetsutbildningar. Flickor som läser
en spetsutbildning har ungefär 16 poäng högre meritvärde än pojkar som läser en
spetsutbildning. Meritpoängskillnaden mellan könen är dock mindre hos elever på
spetsutbildning än hos övriga elever på skolor med spetsutbildning och i riket
generellt. 97 En förklaring till detta är att eleverna på spetsutbildning har så höga
betyg generellt att många ligger på eller nära det maximala meritvärdet.

Bilaga 6: Rapport Spetsutbildningar inom grundskolan, uppföljning från läsåret 2015/16 samt
Skolverkets uppföljningsrapporter för tidigare läsår t.ex. 2014/15.
96 Bilaga 2: Rapport-PM Beskrivande data för försöksverksamheten med spetsutbildning i
grundskolans högre årskurser - fördjupad redovisning över flera läsår
97 Bilaga 2: Rapport-PM Beskrivande data för försöksverksamheten med spetsutbildning i
grundskolans högre årskurser - fördjupad redovisning över flera läsår
95
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Diagram 11. Meritvärden i 17 ämnen uppdelat på kön

Källa: Bilaga 2. Rapport-PM 2017, Grundskolan, flera år.

Samtliga elever som gått ut årskurs nio har börjat på gymnasieskolan

Försöksverksamheten med spetsutbildning i grundskolans senare har inte pågått
lika länge som försöksverksamheten på gymnasial nivå men det finns möjlighet att
följa upp två årskullar och deras fortsatta studier på gymnasial nivå. Uppgifterna
visar bland annat att samtliga elever från de två årskullarna har fortsatt till
gymnasiet.98 I tabell 10 framgår att nästan alla elever från en spetsutbildning
fortsätter sina studier på ett högskoleförberedande program.
Tabell 10. Typ av gymnasieprogram som elever är registrerade på hösten efter avslutad
spetsutbildning i grundskolan
Läsår

2014/15

2015/16

Högskoleförberedande program (%)

92,3

95,6

Yrkesprogram (%)

7,7

4,4

Källa: Bilaga 2. Rapport-PM 2017, Grundskolan, flera år.

Det tre mest populära programmen i gymnasieskolan bland elever som läst en
spetsutbildning i grundskolan är naturvetenskapsprogrammet och
ekonomiprogrammet följt av samhällsvetenskapsprogrammet. Som vi kan se i
diagram 12 nedan går ungefär hälften av alla elever som läst en spetsutbildning på
grundskolan vidare till naturvetenskapsprogrammet när de börjar gymnasiet.
Vilken inriktning elevens spetsutbildning i grundskolan hade påverkar inte elevens
val av program i gymnasieskolan.99

Bilaga 2: Rapport-PM Beskrivande data för försöksverksamheten med spetsutbildning i
grundskolans högre årskurser - fördjupad redovisning över flera läsår.
99 Bilaga 2: Rapport-PM Beskrivande data för försöksverksamheten med spetsutbildning i
grundskolans högre årskurser - fördjupad redovisning över flera läsår.
98
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Diagram 12. De tre mest populära gymnasieprogrammen för elever som läst en
spetsutbildning i grundskolan

Källa: Bilaga 2. Rapport-PM 2017, Grundskolan, flera år.

Få elever fortsätter läsa spetsutbildning i gymnasieskolan

Försöksverksamheten med spetsutbildning i grundskolans högre årskurser startade
hösten 2012 och därför var läsåret 2015/16 det första då elever från grundskolans
spetsutbildning kunde söka in på en spetsutbildning på gymnasial nivå. Två
spetsutbildningar på gymnasienivå har i Skolverket uppföljningsenkät för läsåret
2015/16 svarat att de antagit elever som deltagit i försöksverksamheten med
spetsutbildning i grundskolan (se rubriken Elever som gått vidare från spetsutbildning i
grundskolan till spetsutbildning i gymnasieskolan).100

100
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Diskussion
Försöksverksamheterna med spetsutbildning har pågått i åtta läsår i
gymnasieskolan (sedan 2009/10) och i fem läsår i grundskolan (sedan läsåret
2012/13). Skolverket har följt försöksverksamheterna med spetsutbildning sedan
den startade.
Sammanfattningsvis har de studier som Skolverket redovisat till regeringen
redovisat liknande mönster och resultat över tid. Under den period som
försöksverksamheterna pågått har dock vissa andra förhållanden i svensk skola
förändrats. Det finns idag tecken på att försöksverksamheten inte riktigt är
samstämmig med andra nationella regler, just för att den är bunden att följa sina
egna förordningar. Till exempel bidrog nya meritvärdesregler till ett minskat
sökintresse till spetsutbildningen i gymnasieskolan.
Försöksverksamheten har inte haft ett systematiskt genomfört upplägg med
jämförelseskolor. Förutsättningarna har, bland annat därför, inte varit optimala för
att utvärdera intentioner rörande kunskapsutveckling och motivation hos elever på
spetsutbildning.
Elever som läser en spetsutbildning är studiemotiverade och utnyttjar
möjligheten till fördjupad och breddad kunskap
Mot bakgrund av den samlade bild av försöksverksamheten som vi presenterar i
rapporten vill vi resonera vidare kring de två frågorna som vi ställer i rapportens
inledning och som utgår från försöksverksamhetens syften. Den första frågan är
om elever som läst en spetsutbildning inom försöksverksamheten har fått läsa i en
högre studietakt och fördjupa och bredda sina kunskaper inom spetsutbildningens
inriktning?
Alla spetsutbildningar är organiserade så att eleverna läser i en högre takt för att
därmed få tid att fortsätta läsa på nästa nivå i utbildningssystemet. Att nästan alla
elever som går en spetsutbildning läser minst en kurs på nästa utbildningsnivå och
har högre slutbetyg och meritpoäng än rikssnittet kan ses som indikatorer på att
elever i spetsutbildning både utnyttjar möjligheten till och når kunskapsmässig
fördjupning och breddning inom spetsutbildningens inriktning.
Den andra frågan vi ställer oss är om elever som läst en spetsutbildning har en
fortsatt hög studiemotivation?
Detta är en något svårare fråga för oss att besvara. Studiemotivation är inte enkelt
att operationalisera och utvärdera, varken på individnivå eller på en nationellt
aggregerad nivå. Exempel på indikatorer på hög studiemotivation i det här
sammanhanget är att nästan alla elever från en spetsutbildning i grundskolan går
vidare till ett studieförberedande gymnasieprogram samt att elever i
spetsutbildning i gymnasieskolan i större utsträckning än andra elever går direkt
över till högre studier efter gymnasieskolan och att de också i högre utsträckning
läser högskoleutbildningar med samma ämnesinriktning som deras
gymnasieutbildning.
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Ytterligare indikatorer på att elever som går en spetsutbildning har hög
studiemotivation är att antalet avbrott från spetsutbildningar har legat på en jämn
och låg nivå över åren samt att elever i spetsutbildning både i grundskolan och
gymnasieskolan uppges av skolorna vara nöjda med sin utbildning.
Vår slutsats är att elever som läser en spetsutbildning har en hög studiemotivation
både under och efter utbildningen. Vi kan inte avgöra om spetsutbildningen har
påverkat elevernas studiemotivation i positiv eller negativ riktning. Eftersom alla
elever enligt skollagen ska få ledning och stimulans för att nå längre i sin
kunskapsutveckling101 kan vi inte utesluta att eleverna hade kunnat få samma goda
studieresultat inom den ordinarie undervisningen.
Övriga iakttagelser från försöksverksamheterna
Oklara effekter av spetsutbildning för andra än eleverna i spetsutbildning

Skolverkets uppföljning ger inget underlag för slutsatser om de eventuella effekter
en spetsutbildning kan ha övriga elevers prestation och motivation samt
undervisningen i allmänhet i de skolor som bedriver spetsutbildning. Men det finns
forskning som visar att differentiering och nivågruppering, baserad på elevers
kunskapsresultat och förväntade prestation, har en negativ effekt på elevers
lärande och övergripande skolresultat.102
I Skolverkets uppföljningar uttrycker spetsutbildningsföreträdarna i liten grad
negativa konsekvenser av spetsutbildningen och i stor grad på de fördelar som de
upplever att spetsutbildningen medför, främst för de elever som går där. Till
exempel att när elever som läser en spetsutbildning läser tillsammans i en så kallad
”spetsklass” motiverar de varandra att hålla en hög nivå i alla ämnen och inte bara
i spetsutbildningens inriktning. Några lärare som har undervisat i klasser där elever
övergår till spetsutbildning upplever att de ”tappar sina dragare.” Alltså de elever
som är studiemotiverade och bidrar till att driva undervisningen och
kunskapsutvecklingen i klassen som helhet framåt. Andra, särskilt på skolor som
organiserar spetsutbildningen i spetsgruppsform, lyfter fram positiva effekter hos
elever som inte deltar i spetsutbildning i form av ökad motivation, ökat lärande
och vidare utvecklingsmöjligheter.
I Skolverkets uppföljningar har lärare som undervisar på spetsutbildningen uppgett
att undervisningen i spetsutbildning innehåller flera praktiska moment, mer
problembaserade diskussioner och fler studiebesök än den ordinarie
undervisningen och vissa framhåller att spetsutbildningen bidrar till att skolans

Av 3 kap 3 § skollagen i sin lydelse från 2014 framgår att elever som lätt når de kunskapskrav
som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin
kunskapsutveckling.
102 Se till exempel Jan Håkansson och Daniel Sundberg (2012) Utmärkt undervisning. Framgångsfaktorer
i svensk och internationell belysning (Natur och kultur) och IFAU:s rapport (2010) Den svenska
utbildningspolitikens arbetsmarknadseffekter: vad säger forskningen?
101
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lärare – både de som undervisar och inte undervisar i spetsutbildningen – utvecklas
i sin profession och får uppslag till nya undervisningsformer.
Spetsutbildning bara möjligt för vissa huvudmän och elever

Spetsutbildningarna är i praktiken liten utsträckning riksrekryterande. Särskilt liten
är riksrekryteringen till grundskolornas spetsutbildningar. De spetsutbildningar
som Skolverket bedömt uppfyller kraven för att ingå i försöksverksamheten är
geografiskt koncentrerade till kommuntyperna större städer och stora städer samt
deras närliggande kommuner. Detta kan, i alla fall för gymnasieskolans del, bero på
kravet på samverkan med en högskola. Det förekommer visserligen att
spetsutbildningselever erbjuds distanskurser på högskolan, men enligt Skolverkets
uppföljningar ökar möjligheterna till högskolekoppling i undervisningen och god
samverkan mellan en spetsutbildning och en högskola om det finns en geografisk
närhet. Till exempel underlättar närheten att elever kan delta på föreläsningar eller
att gymnasiearbeten kan knytas till pågående forskningsprojekt.
Den geografiska koncentrationen av spetsutbildningar till större städer i
kombination med att utbildningarna i praktiken inte är riksrekryterande innebär att
det bara är elever i närheten av spetsutbildningar som har en reell möjlighet att läsa
en spetsutbildning. Skolverkets uppföljning visar även att eleverna på de skolor
som deltar i försöksverksamheten med spetsutbildning har föräldrar med en högre
utbildningsnivå än elever på samma skolor och rikssnittet.
Antagningsprocessen har brister

Företrädare för spetsutbildningarna lyfter i Skolverkets uppföljning även fram att
antagningsförfarandena innefattar utmaningar och svårigheter för såväl elever som
skolor och lärare. Bland annat framkommer det att antagningsprocedurerna är tidsoch resurskrävande för huvudmän och skolenheter och att elever kan bli stressade
och besvikna.
Huvudmän och skolors möjlighet att inte anta elever som bedöms ha låga
förutsättningar att tillgodogöra sig spetsutbildning skiljer sig också mellan
försöksverksamheten för grundskolan och gymnasieskolan. Vid färre sökande än
antalet platser på en spetsutbildning i gymnasieskolan samtliga behöriga sökande,
oavsett betyg eller resultat på antagningstest, antas (samma reglering som gäller för
ordinarie gymnasieutbildning) . Som vi nämnde ovan har eleverna på samtliga
skolor i försöksverksamheten högre meritvärden än rikssnittet och till många av
dessa gymnasieskolor är det därför generellt hård konkurrens om platserna. En del
gymnasieskolor beskriver att elever söker till deras spetsutbildning för att få läsa på
skolan och inte för att de är intresserade av spetsutbildningen. Det kan bli
problematiskt för skolorna att anta spetsutbildningselever som riskerar att inte
klara av utbildningens krav och saknar djupgående intresse för spetsutbildningens
inriktning.
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Mer flexibilitet behövs för att ta till vara kunskaperna hos elever i spetsutbildning

Skolverkets utvärderingar indikerar att kunskapsutvecklingen hos elever i
spetsutbildningar riskerar att missgynnas i längden för att det inte finns tillräcklig
flexibilitet i organisationen kring dessa elever. Flexibiliteten måste finnas på flera
nivåer i utbildningssystemet.
Om syftet med spetsutbildning är att underlätta för elever som lätt når
kunskapskraven att nå ännu längre i sin kunskapsutveckling så kan det, ur ett
individuellt utvecklingsperspektiv, uppfattas problematiskt att nästa nivå i
utbildningssystemet inte praktiskt kan hantera att elever redan läst en eller flera
kurser på den nivån.
Elever som fått betyg i gymnasiekurser i grundskolans spetsutbildning får med sig
betyget till gymnasieskolan. Om eleven vill gå om den aktuella gymnasiekursen när
den börjar gymnasieskolan, så har eleven rätt till det. Eleven har i så fall också rätt
att få ett nytt betyg på kursen i sitt gymnasiebetyg.
Elever som läst en spetsutbildning i gymnasieskolan kan möte liknande problem
på högskolan, med undervisningslösa perioder och låg studietakt, om de läst en
eller flera högskolekurser under gymnasiestudierna.
Det är också viktigt att varken elever som läser en spetsutbildning i
gymnasieskolan eller andra som söker till en högskoleutbildning missgynnas vid
ansökningen. Skolverket har i en skrivelse till utbildningsdepartementet framfört
att det kan uppstå problem med antagning och urval till högskolor/universitet när
elever som inte har formell högskolebehörighet ska läsa kurser där.103 Och även
om frågan om meritpoäng för elever i spetsutbildning är fortsatt aktuell då
meritpoängens generella vara eller icke vara tas upp i den pågående
tillträdesutredningen104.

103
104

Se skrivelse dnr 60-2008:3014 med tillägg från 2017.
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Beskrivande data för försöksverksamheten med
spetsutbildning i grundskolans högre årskurser
läsåret 2015/16
I enlighet med förordningen (2011:355) om försöksverksamhet med
riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser ska Skolverket
under perioden 2015-2023 återkommande lämna utvärderande redovisningar av
försöksverksamheten till Regeringskansliet. Denna promemoria innehåller en
statistisk uppföljning av samtliga elever som ingår i försöksverksamheten med
spetsutbildning i grundskolans högre årskurser läsåret 2015/16. Den statistik som
presenteras här är hämtad från den årliga statistikinsamlingen som genomförs den
15 oktober. Det är möjligt att den information som presenteras skiljer sig från vad
som har presenterats i tidigare statistik-PM och uppföljningsenkäter. I denna
promemoria redovisas uppgifter om:






Antal skolenheter1, ämnen/ämnesgrupper och elever
Elevuppgifter ur aspekterna kön, utländsk bakgrund, föräldrars
utbildningsnivå, meritvärden för de elever som deltar i spetsutbildningen
läsåret 2015/16
Antal undervisningstimmar
Lärarnas tjänstgöringsgrad samt antal år i yrket
Behörighet och till gymnasiet för elevpopulationen.

Uppföljning av försöksverksamheten läsåret 2015/16
Läsåret 2015/16 bedrev 27 skolenheter totalt 27 utbildningar inom
försöksverksamhet med spetsutbildning i grundskolan. Det totala antalet elever
som går en spetsutbildning läsåret 2015/16 är 1427 elever. I tabell 1 kan utläsas att
17 skolenheter erbjuder spetsutbildning i naturorienterande ämnen och/eller i
matematik, åtta skolenheter erbjuder spetsutbildning i humanistiska ämnena, en
skolenhet erbjuder utbildning inom samhällsvetenskapliga ämnen och en skolenhet
erbjuder spetsutbildning både i naturorienterande ämnen och/eller matematik och
i samhällsvetenskapliga ämnen.2 Tio skolenheter bedriver spetsutbildning enbart i
ämnet matematik och sju skolenheter bedriver spetsutbildning i både de
naturorienterande ämnena (biologi, kemi och fysik) och matematik. Åtta
En skolenhet utgör en administrativ enhet där undervisning bedrivs och där det finns en rektor som ansvarar för ledningen
och samordningen av det pedagogiska arbetet.
2 Europaskolan Rogge erbjuder både utbildning i naturorienterande ämnen och/eller i matematik och spetsutbildning i
samhällsvetenskapliga ämnen.
1
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skolenheter bedriver spetsutbildning med inriktning mot humanistiska ämnen
(språk), en skolenhet erbjuder spetsutbildning mot samhällskunskap utbildning i
naturorienterande ämnen och/eller i matematik och spetsutbildning i
samhällsvetenskapliga ämnen. Det är nästan dubbelt så många elever som läser en
spetsutbildning med inriktning mot matematik och/eller naturvetenskap som
elever som läser med inriktning mot samhällsorienterande ämnen eller humaniora.
Tabell 1. Spetsutbildningens inriktning (ämne) samt elevantal redovisat per skola3
Skolenhet

Albäcksskolan 1

Naturorienterad
ämnen/matematik

0

Humanistiska
ämnen

Antal elever

Ämnen

0

7

4

Albäcksskolan 2

44

0

0

44

4

Berzeliusskolan 4
Berzeliusskolan 5

58
28

0
0

0
0

58
28

4
4

Dackeskolan 4-9
Dammfriskolan
Edsbergsskolan

61
48
61

0
0
0

0
0
0

61
48
61

1
1
1

Engelbrektsskolan
Engelska Skolan i
Jönköping
Europaskolan
Rogge
Franska skolan
Göteborg
Franska
Skolan/Ecole
francaise
Grundskolan
Metapontum
Helenaskolan 857
Helenaskolan 858
Hertsöskolan 7-9
Kunskapsskolan
Uppsala Norra
Kvarngärdesskolan
Liljeborgsskolan 7-9
Ljungenskolan
Mörbyskolan
Spånga grundskola
Sturebyskolan

55
0

0
0

0
69

55
69

1
1

63

28

0

81

6

0

0

28

28

1

0

0

62

62

1

27

0

0

27

1

16
22
60
49

0
0
0
0

0
0
0
0

16
22
60
49

4
4
1
1

0
0
0
78
90
32

0
0
0
0
0
0

46
83
48
0
0
0

46
83
48
78
90
32

1
2
1
1
4
1

Söderkullaskolan
Täby FriskolaEnhagen
Viktor Rydbergs
Samskola
Ånestadsskolan

0
88

0
0

55
0

55
88

1
1

0

0

72

72

1
1

Total

7

Samhällsorienterande
ämnen

0

60

0

60

887

88

463

1428

3 Uppgifterna om antalet elever bygger på skolenheternas inrapportering till SCB och avser förhållandena 15 oktober 2015.
Elever kan ha avbrutit sina studier inom spetsutbildningen efter det datumet. Tabellen summerar inte korrekt då det på en
skolenhet finns elever som läser två spetsutbildningar med inriktning både i naturorienterande- och i samhällsorienterade
ämnen. Det finns en elev som läser spetsutbildning på två olika skolenheter.
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Riksrekrytering

Av förordningen framgår det att försöksverksamheten med spetsutbildning i
grundskolan är riksrekryterande. I tabell 2 nedan redovisas var eleverna är
folkbokförda, i skolkommunen eller i en annan kommun.
Tabell 2. Elever som är folkbokförda i skolkommunen respektive annan kommun än
skolkommun.4
Kommun

Antal elever per
skolkommun
150

Folkbokförd i annan
kommun än
skolkommunen –
antal
56

Folkbokförd i annan
kommun än
skokommunen –
andel (%)
37

Danderyd
Göteborg

28

4

14

Hultsfred

51

1

2

Jönköping

69

11

16

Linköping

146

2

1

Luleå

60

0

0

Malmö

103

0

0

Skövde

38

4

11

Sollentuna

61

1

2

Stockholm

266

45

17

Strängnäs

81

1

1

Tingsryd

61

0

0

Trelleborg

83

0

0

Täby

88

8

9

Uppsala

94

12

13

Vellinge

48

0

0

1427

145

10

Total

Som vi kan se i tabellen är nio av tio elever folkbokförda i samma kommun som
skolenheten är belägen i. Det finns försöksverksamhet med spetsutbildning i 16
kommuner. I fem kommuner är alla elever i spetsutbildning från samma kommun
som skolenheten är belägen i. I fyra kommuner är det en eller två elever som är
folkbokförda i en annan kommun och i sex kommuner är det minst fyra elever
som är folkbokförda i en annan kommun. Om vi ser till andelen elever är det
Danderyd, Stockholm och Jönköping som sticker ut då mellan 16-37 procent av
eleverna är folkbokförda i en annan kommun.

Med skolkommun avses den kommun som skolenheten ligger i. Ibland saknas det uppgifter om elevers hemkommun (med
hemkommun menas den kommunen eleven är folkbokförd i), dessa elever räknas då som folkbokförda i skolkommunen.
4
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Eleverna i försöksverksamheten

Läsåret 2015/16 deltog 1 427 elever i försöksverksamheten med spetsutbildning i
grundskolan, av dessa gick 547 elever i årskurs 7, 511 elever i årskurs 8 och 369
elever gick i årskurs 9. I detta avsnitt presenteras uppgifter om elevernas bakgrund
med avseende på kön, föräldrars utbildningsnivå och utländsk bakgrund.
Kön

Som vi kan se i tabell 3 nedan är könsfördelningen för de elever som deltar i
spetsutbildning generellt jämn med totalt 50 procent pojkar och 50 procent flickor,
med något fler flickor. Spridningen mellan skolenheterna och mellan årskurser är
större. Det ska dock i sammanhanget påpekas att det handlar om relativt få elever,
totalt 1 427 stycken, så alltför stora slutsatser ska inte dras.
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Tabell 3. Antal elever och könsfördelningen redovisat per skolenhet och årskurs5
Årskurs 7
Totalt
elevantal

Andel
flickor (%)

Årskurs 8
Totalt
elevantal

Andel
flickor (%)

Årskurs 9
Totalt
elevantal

Andel
flickor (%)

Totalt
Totalt
elevantal

Andel
flickor (%)

Albäcksskolan 1

-

-

7

43

-

-

7

43

Albäcksskolan 2

20

50

-

-

24

42

44

45

Berzeliusskolan 4

30

43

-

-

28

50

58

47

Berzeliusskolan 5

-

-

28

39

-

-

28

39

Dackeskolan 4-9

24

58

18

56

19

58

61

57

Dammfriskolan

23

30

25

36

-

-

48

33

Edsbergsskolan

24

54

23

43

14

57

61

51

Engelbrektsskolan

26

42

29

24

-

-

55

33

Engelska Skolan i

25

60

17

59

27

78

69

67

Europaskolan Rogge

31

65

24

63

26

62

81

63

Franska skolan

13

54

15

67

28

61

21

76

22

77

19

58

62

71

12

25

7

57

8

75

27

48

Helenaskolan 857

-

-

16

44

-

-

16

44

Helenaskolan 858

22

50

-

-

-

-

22

50

Hertsöskolan 7-9

19

47

20

25

21

33

60

35

Kunskapsskolan

18

67

22

55

9

44

49

57

Kvarngärdesskolan

14

43

17

59

15

27

46

43

Liljeborgsskolan 7-9

30

50

27

44

26

54

83

49

Ljungenskolan

17

35

18

67

13

31

48

46

Mörbyskolan

26

35

25

44

27

37

78

38

Spånga grundskola

30

50

30

40

30

50

90

47

Sturebyskolan

16

38

16

31

-

-

32

34

Söderkullaskolan

28

46

27

59

-

-

55

53

Täby Friskola-

30

50

31

58

27

63

88

57

24

42

24

50

24

54

72

49

Ånestadsskolan

24

42

24

88

12

75

60

67

Total

547

49

512

51

369

53

1428

50

Jönköping

Göteborg
Franska
Skolan/Ecole
francaise
Grundskolan
Metapontum

Uppsala Norra

Enhagen
Viktor Rydbergs
Samskola

5

En elev läser spetsutbildning vid två skolenheter vilket gör att tabellen inte summerar korrekt.
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I tabell 4 kan utläsas att könsfördelningen mellan spetsutbildningarnas ämnen är
relativt jämn med två undantag för spetsutbildningarna i franska och i
samhällsorienterande ämnen där en tydlig majoritet är flickor med 68 procent (i
franska) respektive 65 procent (i samhällsorienterande ämnen). Detta visas även i
tabell 3 där Franska Skolan (franska) och Ånestadsskolan (samhällsorienterande
ämnen) har en majoritet flickor i sin elevgrupp.
Tabell 4. könsfördelningen per ämne6
Antal elever (totalt)

Andel flickor (%)

Andel
pojkar
(%)

Engelska

290

52

48

Franska

90

68

32

Matematik

887

47

53

Naturorienterande ämnen

328

49

51

Samhällsorienterande ämnen

88

65

35

Spanska

41

56

44

Tyska

42

43

57

Utländsk bakgrund7

I tabell 5 kan vi se att ungefär var femte elev som deltar i försöksverksamheten
med spetsutbildning i grundskolan har utländsk bakgrund. Det kan jämföras med
att nästan var tredje elev på samma skolenhet som inte deltar i spetsutbildningen
har utländsk bakgrund. Snittet för riket läsåret 2015/16 var att nästan en fjärdedel
av eleverna hade utländsk bakgrund i motsvarande årskurser.8

Tabellen summerar inte korrekt eftersom elever kan läsa fler ämnen.
Utländsk bakgrund innebär att eleverna är födda utomlands eller födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands.
Elever som saknar uppgift om personnummer räknas i denna statistik till elever med utländsk bakgrund. Att uppgift om
personnummer saknas kan bland annat bero på att eleven inte är folkbokförd i Sverige.
8 I riket ingår alla elever.
6
7
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Tabell 5. Elever med utländsk bakgrund9
Skolenhet

Totalt elevantal
som läser
spetsutbildning

Andel med
utländsk bakgrund
inom
spetsutbildning (%)

Totalt elevantal
exklusive elever i
spetsutbildning

Andel elever med
utländsk bakgrund
i spetsskolor
exklusive
spetselever

Albäcksskolan 1

7

43

127

57

Albäcksskolan 2

44

14

200

27

Berzeliusskolan 4

58

16

360

22

Berzeliusskolan 5

28

29

179

28

Dackeskolan 4-9

61

11

226

35

Dammfriskolan

48

52

173

69

Edsbergsskolan

61

18

352

26

Engelbrektsskolan

55

16

375

29

Engelska Skolan i
Jönköping
Europaskolan Rogge

69

42

304

51

81

19

143

17

Franska skolan
Göteborg
Franska
Skolan/Ecole
francaise
Grundskolan
Metapontum
Helenaskolan 857

28

43

35

31

62

5

194

13

27

44

52

48

16

13

323

41

Helenaskolan 858

22

18

159

35

Hertsöskolan 7-9

60

13

168

17

Kunskapsskolan
Uppsala Norra
Kvarngärdesskolan

49

6

186

12

46

48

44

77

Liljeborgsskolan 7-9

83

13

362

18

Ljungenskolan

48

19

119

12

Mörbyskolan

78

10

361

15

Spånga grundskola

90

18

381

27

Sturebyskolan

32

6

331

23

Söderkullaskolan

55

64

278

72

Täby FriskolaEnhagen
Viktor Rydbergs
Samskola
Ånestadsskolan

88

9

178

11

72

25

465

9

60

22

267

55

1428

22

6342

30

Totalt

Det finns en elev som läser spetsutbildning på två olika skolenheter, vilket gör att tabellen inte summerar korrekt.

Andelen med utländsk bakgrund varierar mellan de olika skolenheterna från fem
procent för Franska skolan (franska) till Söderkullaskolan (engelska) där nästan två
9

Tabellen inkluderar bara elever i årskurs 7, 8 och 9 på skolenheter med spetsutbildning.
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tredjedelar av eleverna har utländsk bakgrund, följt av Dammfriskolan (matematik)
med 52 procent av eleverna med utländsk bakgrund och Kvarngärdeskolan
(engelska) där 47 procent av eleverna har utländsk bakgrund. Genomgående är det
de skolenheter som totalt sett har en hög andel elever med utländsk bakgrund
jämfört med rikssnittet som även har en hög andel elever med utländsk bakgrund i
spetsutbildningen.
Tabell 6. Andel elever med utländsk bakgrund per ämne10
Totalt elevantal

Andel med utländsk
bakgrund (%)

290

39

Franska

90

17

Matematik

887

17

Naturorienterande ämnen

328

18

Samhällsorienterande ämnen

88

22

Spanska

41

7

Tyska

42

19

Engelska

Föräldrars utbildningsnivå

I diagram 1 redovisas föräldrars utbildningsnivå dels för riket, dels för de elever
som deltar i den reguljära undervisningen på skolenheterna (exklusive elever i
spetsutbildningen), och för de elever som deltar i försöksverksamheten med
spetsutbildning. .11

10
11

Tabellen summerar inte korrekt eftersom elever kan läsa fler än ett ämne.
Föräldrarnas högsta utbildningsnivå. Anger den högsta utbildningsnivån av en elevs båda föräldrar.
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Diagram 1. Föräldrars utbildningsnivå (andel)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Elever i spetsutbildning
Spetsskolenheter
exklusive spetselever
Riket

* Det saknas uppgifter om föräldrars utbildningsnivå för 21 av eleverna som deltar i försöksverksamheten med
spetsutbildning.

I diagram 1 kan vi se att skolenheterna som har en spetsutbildning generellt har en
elevgrupp där föräldrar har en högre utbildning än genomsnittet för Sverige Av de
som deltar i spetsutbildning kan vi se att det är elever vars föräldrar generellt sett
har en högre utbildningsnivå än eleverna på samma skolenhet som inte deltar i
spetsutbildning, särskilt forskarutbildning förekommer.
Resultat i årskurs 9

Läsåret 2015/16 är det andra läsåret då en elevkull12 avslutat årskurs 9 i
försöksverksamheten med spetsutbildning i grundskolan, nu med en något större
elevkull. Kullens resultat redovisas i form av meritvärde då det handlar om få
elever totalt sett (365 stycken). Det begränsade elevantalet gör att det inte är
möjligt att redovisa uppgifter och statistiska analyser om dessa elevers betyg i
spetsutbildningens ämne/ämne. Generellt kan vi dock konstatera att de elever som
deltar i spetsutbildningen har höga betyg i samtliga ämnen, vilket återspeglas i
elevernas höga meritvärden
Från och med ansökan till gymnasiet för läsåret 2014/15 beräknas elevernas
meritvärden på 17 ämnen istället för som tidigare 16 ämnen13. I grundskolan läser
en elev i normalfallet 17 ämnen och meritvärdet till gymnasieskolan beräknas på
elevens 16 bästa ämnen. Det 17:e ämnet som får räknas in i meritvärdet är det
Läsåret 2015/16 gick det 369 elever i årskurs 9, för fyra av dessa elever saknas det uppgifter i resultatregistret.
För mer information om förändrade beräkningar av meritvärden se Skolverkets hemsida:
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/om-skolverkets-statistik/vad-hander-kring-statistiken/17-amnen-gernytt-meritvarde-1.220342
12
13

Statistik-PM
Dokumentdatum: 2017-04-04
Dnr: 2016:616 och 2016:751
10 (12)

Skolverket

betyg eleven fått i moderna språk som språkval. I tabell 7 visas meritvärden för 16
respektive 17 ämnen för riket, skolor med spetsutbildning (exklusive eleverna i
spetsutbildning)14 och elever som går en spetsutbildning.
Tabell 7. Meritvärden för 16 respektive 17 ämnen
Riket15

16 ämnen
17 ämnen

216,3
224,1

Skolenheter med
spetsutbildning (exkl.
elever i
spetsutbildning)
228,1
236,6

Elever som läser en
spetsutbildning
280,8
294,4

Som vi kan se i tabell 7 har skolenheter med spetsutbildning i genomsnitt högre
meritvärden än vad riket som helhet har. Vi ser också att de elever som går en
spetsutbildning har ett ännu högre meritvärde än de elever på skolenheten som
inte går en spetsutbildning. Det maximala meritvärdet som en elev kan få (A i alla
ämnen) är 320 för 16 ämnen och 340 för 17 ämnen. Vi kan se att ett extra ämne
(17 ämnen istället för 16) för en genomsnittselev innebär ungefär åtta poäng högre
meritvärde. I jämförelse med genomsnittseleven har elever på skolenheter med
spetsutbildning (exklusive elever i spetsutbildning) i genomsnitt nio extra
meritpoäng och elever som läser en spetsutbildning nästan 14 extra meritpoäng.
En generell observation är att elever som läser en spetsutbildning har väldigt höga
meritvärden genomgående i alla ämnen, de har inte bara höga betyg i det/de
ämnen de läser sin spetsutbildning i. Även de övriga eleverna på skolenheterna
som har spetsutbildning men som inte läser en spetsutbildning har resultat som
ligger över rikssnittet.
Tabell 8. Meritvärden uppdelat på kön 17 ämnen
Riket

17 ämnen

Flickor

Pojkar

241,1

208,7

Skolenheter med
spetsutbildning (exkl.
elever i
spetsutbildning)
Flickor
Pojkar

249,3

226

Elever i
spetsutbildning
Flickor

Pojkar

302,7

285,1

I tabell 8 kan vi se en jämförelse av meritvärden uppdelat på kön. Där kan vi se att
flickorna i spetsutbildningarna i genomsnitt har högre meritvärden än pojkarna,
vilket överensstämmer med hur resultatet ser ut för riket. På nationell nivå skiljer
sig flickor och pojkars meritvärden åt med 32 poäng för 17 ämnen. För
Enbart skolenheter med spetsutbildning i årskurs 9 ingår för jämförelsen av meritvärdet och behörighet till gymnasiet.
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskildpublikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBl
ob%2Fpdf3685.pdf%3Fk%3D3685
14
15
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skolenheterna med spetsutbildning (exklusive elever i spetsutbildning) är skillnaden
23 poäng för 17 ämnen. För elever i spetsutbildning är skillnaden 18 poäng för 17
ämnen.
Behörighet till gymnasieskolans nationella program
I tabell 9 kan vi för läsåret 2015/16 presentera uppgifter över elever som gick
årskurs 9 inom spetsutbildningen och som är behöriga att söka till något av
gymnasieskolans nationella program. Behörighetskraven varierar för yrkesprogram
och högskoleförberedande program.16 Men generellt sett är behörigheten att söka
till ett av gymnasieskolans nationella program mycket högre bland de elever som
har läst en spetsutbildning jämfört med de som inte har läst en spetsutbildning på
samma skolenhet. En liknande bild gäller när elever som läser en spetsutbildning
jämförs med elever i riket som helhet. Det bör i sammanhanget påpekas att elever
som läser en spetsutbildning är en liten grupp av elever.
Tabell 9. Behörighet till gymnasieskolans nationella program (andel) 17
Riket

Yrkesprogram
Estetiska programmet
Ekonomiprogram, humanistiska
program och
samhällsvetenskapsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
och teknikprogrammet

Elever som läser en
spetsutbildning

83,1
82,1
80,6

Skolenheter med
spetsutbildning
(exkl. elever i
spetsutbildning)
87,5
86,8
85,9

79,4

84,5

~100

100
100
~100

Undervisningstid i ämnena inom spetsutbildningen

I diagram 2 redovisas en jämförelse mellan planerad undervisning i
spetsutbildningens ämne och ett genomsnitt för planerad undervisningstid i riket
totalt i samma ämnen. Spetsutbildning i franska, tyska och spanska jämförs med
språkvalet för riket. Precis som tidigare läsår kan vi se att elever som läser en
spetsutbildning i princip får fler undervisningstimmar i det eller de ämnena som
spetsutbildningen är inriktad mot än vad genomsnittseleven får.

16
17

http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/behorighetskrav-1.201081
Observera att om antalet EJ behöriga är 1-4, så visas andelen behöriga som ~100.
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Diagram 2. Genomsnittligt antal undervisningstimmar per elev och ämne18
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Genomsnittligt antal
timmar/per läsår under åk
7-9 för samtliga elever lå
2015/16

0

I diagram 2 kan vi se att den planerade undervisningstiden skiljer sig åt för olika
ämnen inom spetsutbildningen. I diagrammet kan vi också se att eleverna som
läser en spetsutbildning i franska är de som i genomsnitt har flest
undervisningstimmar. Elever som läser spanska och tyska har något färre
undervisningstimmar jämfört med språkval. De elever som läser en spetsutbildning
inriktad mot de naturorienterande ämnen och matematik får många
undervisningstimmar totalt i de ämnena då biologi, kemi, fysik och matematik
ingår i samma spetsutbildning.
Lärarna i försöksverksamheten

Totalt sett är det 76 lärare som undervisar i något eller några av ämnena inom
spetsutbildningarna. Majoriteten av lärarna är kvinnor, 52 stycken. Antalet lärare
har ökat från förra läsårets redovisning då det var 70 lärare som undervisade på
spetsutbildningarna. De flesta lärare undervisar i ett ämne, men 17 lärare
undervisar i flera ämnen, vanligen i NO och matematik. Omfattningen av
tjänstgöring på spetsutbildningen, uttryckt som andel av heltidstjänst, är i
genomsnitt 25 %. De lärare som undervisar på spetsutbildningen har i genomsnitt
drygt 12 års yrkeserfarenhet, 42 av 76 lärarna har mer än tio års yrkeserfarenhet.
Medelvärdet för den planerade undervisningstiden för riket gäller skolenheternas genomsnittliga planerade
undervisningstid per ämne i årskurserna 7, 8 och 9 läsåret 2015/16. I insamlingen uppges den planerade undervisningstiden
för språkval inte som språk. Planerad undervisningstid bör ej förväxlas med genomförd undervisningstid.
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Beskrivande data för försöksverksamheten med
spetsutbildning i grundskolans högre årskurser fördjupad redovisning över flera läsår
I enlighet med förordningen (2011:355) om försöksverksamhet med
riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser ska Skolverket
senast den 15 augusti 2017 lämna en fördjupad redovisning av
försöksverksamheten till Regeringskansliet. Denna promemoria innehåller en
statistisk uppföljning av samtliga elever som ingått i försöksverksamheten med
spetsutbildning i grundskolans högre årskurser mellan läsåren 2012/13 - 2015/16.
Statistiken som presenteras här är en del av det nationella uppföljningssystemet
som ska ge en samlad bild av skolans verksamhet samt utgöra underlag för
uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå. Förhållandena avser den
15 oktober respektive läsår för elever. Det är möjligt att den information som
presenteras skiljer sig från vad som har presenterats i tidigare statistik-PM och
uppföljningsenkäter.
I denna promemoria redovisas uppgifter om:






Antal skolor/skolenheter, ämnen/ämnesgrupper och elever 1
Elevuppgifter ur aspekterna kön, utländsk bakgrund, föräldrars
utbildningsnivå, meritvärden i årskurs 9 för de elever som deltog i
spetsutbildningen läsåren 2014/15 och 2015/16.
Lärarnas tjänstgöringsgrad samt antal år i yrket
Behörighet och övergångar till gymnasiet för elevpopulationen 2014/15
och 2015/16.

Uppföljning av försöksverksamheten
Försöksverksamheten har bedrivits under fyra läsår, 2012/13-2015/16. Under de
första tre läsåren utökades antalet deltagande utbildningar. . Det första läsåret
2012/13 bedrevs det åtta spetsutbildningar med inriktning mot humanistiska
ämnen och naturorienterande ämnen/matematik. Nästföljande läsår så startade det
spetsutbildningar inom samhällsorienterande ämnen.
I tabell 1 går det att utläsa att den mest populära utbildning under de läsår som
spetsutbildningen har anordnats har varit naturorienterande ämnen/matematik
1

En skolenhet utgör en administrativ enhet där undervisning bedrivs och där det finns en rektor som ansvarar för
ledningen och samordningen av det pedagogiska arbetet.
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följt av humanistiska ämnen samt samhällsorienterande ämnen. I och med att
antalet skolenheter som har anordnat spetsutbildningen har vuxit så har även
elevantalet vuxit, från 190 elever läsåret 2012/13 till 1427 elever läsåret 2015/16.
Tabell 1. Spetsutbildningens inriktning (ämnesgrupp) samt elevantal redovisat per
skola/skolenhet2

Läsår

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

190

580

1077

1427

Antal skolor/skolenheter

8

18

26

27

Antal fristående /skolenheter

4

7

8

8

41

39

35

33

Utbildningar NO/MA

5

11

16

17

Utbildningar SO

.

1

1

1

Utbildningar HU

3

6

8

8

Utbildningar NO/MA-SO3

.

.

1

1

Antal elever

Andel (%) elever i fristående skolor/skolenheter

Riksrekrytering

Av förordningen framgår det att försöksverksamheten med spetsutbildning i
grundskolan är riksrekryterande. I tabell 2 nedan redovisas var eleverna är
folkbokförda, i skolkommunen eller i en annan kommun.
Tabell 2. Elever som är folkbokförda i skolkommunen respektive annan kommun4

Läsår
Antal elever per skolkommun
Folkbokförd i annan kommun än skolkommunen antal
Folkbokförd i annan kommun än skolkommunen andel (%)
Antal skolkommuner

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
190

580

1077

14275

20

66

122

145

11

11

11

10

7

13

16

16

Som vi kan se i tabell 2 är nio av tio elever folkbokförda i samma kommun som
skolenheten är belägen i, en siffra som har varit relativt konstant genom läsåren.
Det förkommer större variation mellan kommunerna. I vissa kommuner har
mellan 20-40 procent av eleverna varit folkbokförda i en annan kommun än
2

Ämnen som inkluderas i ämnesgruppen NO är biologi, fysik och kemi, i SO historia och samhällskunskap, i MA
matematik och i HU är det engelska, franska, spanska och tyska. Ämnena inom ämnesgrupperna har varierat under läsåren.
3 En skolenhet har bedrivit två spetsutbildningar, en med inriktning mot naturorienterande/matematik ämnen och en mot
samhällsorienterade ämnen.
4 Med skolkommun avses den kommunen som skolenheten ligger i. Ibland saknas det uppgifter om elevers hemkommun
(med hemkommun menas den kommunen eleven är folkbokförd i), dessa elever räknas då som folkbokförda i
skolkommunen.
5 En elev läste läsåret 2015/16 spetsutbildning på två olika skolenheter.
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skolkommun medan i andra kommuner har samtliga elever varit folkbokförda i
skolkommunen. I tabell 3 går det att utläsa hur spetsutbildningarna är spridda
över SKL:s kommungruppsindelning. Spetsutbildningar finns i högre utsträckning
i storstäder, förortskommuner till storstäder samt större städer, exempelvis läste 81
procent läsåret 2015/16 en utbildning som fanns i någon av dessa
kommungrupper.
Tabell 3. Koncentration av utbildningar och elever i skolkommuner per kommungrupp6.
Antal elever inom parentes.

Läsår

Storstäder
Förortskommuner till storstäderna
Större städer
Pendlingskommuner
Varuproducerande kommuner

Total

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
1 (31)

1 (87)

3 (252)

3 (397)

1 (24)

4 (135)

4 (261)

4 (347)

3 (74)

4 (196)

5 (331)

5 (407)

2 (61)

2 (110)

2 (149)

2 (164)

.
7 (190)

2 (52)

2 (84)

2 (112)

13 (580)

16 (1077)

16 (1427)

Eleverna i försöksverksamheten

I detta avsnitt presenteras uppgifter om elevernas bakgrund med avseende på kön,
föräldrars utbildningsnivå och utländsk bakgrund.
Kön

Som vi kan se i tabell 4 nedan är könsfördelningen för de elever som
deltar/deltagit i spetsutbildning generellt varit jämn mellan läsåren men med något
fler flickor. Spridningen mellan skolenheterna och mellan årskurser är dock större.
Det ska dock i sammanhanget påpekas att det handlar om relativt få elever så
alltför stora slutsatser ska inte dras.
Tabell 4. Antal flickor och andel flickor per läsår7

Läsår
Antal flickor
Andel flickor (%)

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
101

307

554

719

53

53

51

50

Könsfördelningen på elever i spetsutbildning är som helhet jämn. Det förkommer
dock skillnader mellan enskilda skolenheter och utbildningsinriktningar. I tabell 5
kan utläsas hur könsfördelningen mellan spetsutbildningarnas ämnesgrupper skiljer
sig åt. Inom ämnesgruppen naturorienterande ämnen/matematik har
könsfördelningen var relativt jämn , det har förekommit viss variation över läsåren
men inget anmärkningsvärt. Inom samhällsorienterande ämnen har det var
Kommungruppsindelningen är gjord av Sveriges Kommuner och Landsting. Kommunerna är indelade i tio grupper. efter
vissa strukturella egenskaper som bland annat befolkningsstorlek, pendlingsmönster och näringslivsstruktur.
7 Läsåret 2012/13 saknas det uppgifter om en elevs könstillhörighet, eleven har därför exkluderats ur beräkningen.
6
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betydligt fler flickor som läst utbildningen, i sammanhanget bör det påpekas att det
är en relativt liten grupp elever som har läst samhällsorienterande ämnen. I
ämnesgruppen humanistiska ämnen har det varit betydligt fler flickor i alla läsår.
Sett till antal elever har inriktningen mot naturorienterande ämnena/matematik
varit den mest populära utbildning följt av inriktningen mot humanistiska ämnen.
Tabell 5. könsfördelningen per ämnesgrupper8

Läsår
Antal elever NO/MA

2012/13 2013/14

2014/15 2015/16

115

Antal elever SO

.

371
13

49

88

Antal elever HU

75

196

355

463

52*

50

47

47

77

80

65

57

56

55

Andel flickor (%) NO/MA
Andel flickor (%) SO

.

Andel flickor (%) HU

55*

679

887

Utländsk bakgrund9

I tabell 6 kan vi se att andelen elever inom spetsutbildning med utländsk bakgrund
har legat på en relativt jämn nivå mellan läsåren, 20-23 procent av elever som läser
spetsutbildningen har utländsk bakgrund. I en jämförelse med elever på samma
skolenhet som inte läser spetsutbildningen är andelen elever med utländsk
bakgrund något högre. Andelen elever inom spetsutbildning med utländsk
bakgrund ligger närmare snittet för riket. Andelen med utländsk bakgrund har
leget konstant kring 20-23 procent mellan läsåren för spetsutbildningen. Det
förekommer en större variation mellan skolenheterna.
Tabell 6. Elever med utländsk bakgrund10

Läsår

Andel elever inom spetsutbildningen med utländsk
bakgrund (%)

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

23

20

21

22

Skolenheter spetsutbildning (exkl. elever i spetsutbildning)

24

22

28

30

Riket 11

20

21

23

24

I tabell 7 framgår andelen elever med utländsk bakgrund redovisat per
ämnesgrupp. Jämför man ämnena inom ämnesgrupperna så är engelska det ämne
Tabellen summerar inte korrekt eftersom elever kan läsa fler ämnen. Tabellen summerar inte korrekt det finns elever som
läser olika ämnesgrupper.
9 Utländsk bakgrund innebär att eleverna är födda utomlands eller födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands.
Elever som saknar uppgift om personnummer eller uppgift om utländsk bakgrund räknas i denna statistik till elever med
utländsk bakgrund. Att uppgift om personnummer saknas kan bland annat bero på att eleven inte är folkbokförd i Sverige.
Övriga elever hamnar i gruppen med svensk bakgrund, även om de har en utlandsfödd förälder. Definitionen har ändrats
retroaktivt för tidigare läsår.
10 Övriga elever: Läsåret 1213 avser övriga elever i årskurs 7 med skolenheter med spetsutbildning och riket. Läsåret 1314
avser övriga elever i årskurs 7 och 8 på samma skolor som spetsutbildningen och riket. Följande läsår gäller årskurs 7,8 och 9
på samma skolenheter med spetsutbildning och riket.
11 I riket ingår alla elever.
8
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där högst andel av eleverna har haft utländsk bakgrund under de fyra läsåren som
försöksverksamheten har pågått, mellan 34-45 procent av eleverna. Det ämne som
har haft lägst andelen elever med utländsk bakgrund är tyska. Dock så är andelen
med utländsk bakgrund beräknad på en liten grupp av elever vilket innebär att
resultatet bör tolkas med viss försiktighet.
Tabell 7.Andel elever med utländsk bakgrund per ämnesgrupp12

Läsår
Andel elever med utländsk bakgrund (%) NO/MA

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

20

17

17

17

31

31

22

24

29

30

Andel elever med utländsk bakgrund (%) SO
Andel elever med utländsk bakgrund (%) HU

27

Föräldrars utbildningsnivå 13

I tabell 8 redovisas föräldrarnas högsta utbildningsnivå uppdelat på eftergymnasial
utbildning och forskarutbildning dels för de elever som deltar i
försöksverksamheten med spetsutbildningen, elever på samma skolenhet som
spetsutbildningen som inte läser spetsutbildningen samt riket. Tabellen visar att,
för de redovisade läsåren, en väldigt stor andel av föräldrarna för de elever som
läser en spetsutbildning har en eftergymnasial utbildning (forskarutbildning
inkluderat), mellan läsåren har det varit 72 procent till 82 procent av föräldrarna
Noterbart är att andelen elever med forskarutbildade föräldrar är väsentligt större
för elever i spetsutbildning jämfört med elever på samma skolenheter som inte
läser spetsutbildningen.
Tabell 8. Föräldrars utbildningsnivå (andel) 14

Läsår15

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

Eftergymnasial utbildning

59

66

68

70

Forskarutbildning
Skolenheter spetsutbildning (exkl. elever i
spetsutbildning)

12

11

11

12

Eftergymnasial utbildning

59

59

58

58

5

5

4

4

49

49

50

50

2

2

2

3

Elever inom spetsutbildningen

Forskarutbildning
Riket
Eftergymnasial utbildning
Forskarutbildning

Tabellen summerar inte korrekt eftersom elever kan läsa fler än ett ämne.
Föräldrarnas högsta utbildningsnivå. Anger den högsta utbildningsnivån av en elevs båda föräldrar.
14 Övriga elever: Läsåret 1213 avser övriga elever i årskurs 7 med skolenheter med spetsutbildning och riket. Läsåret 1314
avser övriga elever i årskurs 7 och 8 på samma skolor som spetsutbildningen och riket. Följande läsår gäller årskurs 7,8 och 9
på samma skolenheter med spetsutbildning och riket.
15 För läsåret 2014/15 saknas det uppgifter om föräldrars utbildningsnivå för 25 elever. För andra läsår kan det saknas
uppgifter om föräldrars utbildningsnivå för enstaka elever.
12
13
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Resultat i årskurs 9 16

Läsåret 2015/16 var det andra läsåret då en elevkull avslutade årskurs 9 i
försöksverksamheten med spetsutbildning i grundskolan. Elevkullen som
avslutade årskurs 9 läsåret 2015/16 är större än den elevkull som avslutade årskurs
9 läsåret 2014/15, 365 elever jämfört med 169 elever. Det begränsade elevantalet
gör att det inte är möjligt göra en djupare analys av elevernas betyg i
ämnena/ämnesgrupp. Generellt går det att konstatera att de elever som deltagit i
spetsutbildningen i allmänhet har höga betyg i samtliga ämnen, vilket återspeglas
av elevernas höga meritvärden
Eleverna söker till nationella program på gymnasieskolan med ett meritvärde som
räknas fram utifrån elevens slutbetyg. Det är ett komplement till
behörighetskraven.17
Tabell 9.Meritvärden för 17 ämnen

Läsår

2014/15

2015/16

Elever i spetsutbildning 17 ämnen

288,4

294,4

Skolenheter med spetsutbildning (exkl. elever i spetsutbildning) 17 ämnen18

245,5

236,6

Riket 17 ämnen

224,7

224,1

I tabell 9 kan meritvärden för 17 ämnen uppdelat för elever inom
spetsutbildningen, elever på samma skolenhet med spetsutbildning i årskurs 9 men
som inte läser spetsutbildning (exklusive eleverna i spetsutbildning) och riket. En
generell observation är att elever som läser en spetsutbildning har väldigt höga
meritvärden genomgående i alla ämnen, de har inte bara höga betyg i det/de
ämnen de läser sin spetsutbildning i. Även elever på samma skolenhet som har
spetsutbildningen men som inte läser spetsutbildningen uppvisar ett resultat som
ligger över rikssnittet.

Läsåret 2015/16 gick det 369 elever i årskurs 9, för fyra elever saknas det uppgifter i resultatregistret. Uppgifter om betyg
samlas in på våren samma läsår.
17 Meritvärdet beräknas som summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg och för 17 ämnen för
elever som läst moderna språk som språkval. Betyget F ger betygsvärdet 0, E värdet 10, D värdet 12,5, C värdet 15, B värdet
17,5 och A ger betygsvärdet 20. Det högsta möjliga meritvärdet för elever som läst 17 ämnen är 340 och för elever som läst
16 ämnen 320.
18 Enbart elever på skolenheter med årskurs 9 ingår.
16
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Tabell 10. Meritvärden 17 ämnen uppdelat på kön

Läsår

2014/15

2015/16

Flickor spetsutbildning

295,4

302,7

Pojkar spetsutbildning

280,8

285,1

Skolenheter med spetsutbildning (exkl. elever i spets utbildning) flickor

258,9

249,3

Skolenheter med spetsutbildning (exkl. elever i spets utbildning) pojkar

229,7

226

Riket - Flickor

238

241,1

Riket - Pojkar

212,1

208,7

I tabell 10 kan vi se en jämförelse av meritvärden uppdelat på kön. Där kan vi se
att för båda läsåren att flickorna i spetsutbildningarna har högre meritvärden än
pojkarna, något som även gäller för elever på samma och riket.
Behörighet till gymnasieskolans nationella program
I tabell 11 kan vi för läsåren 2014/15 och 2015/16 utläsa uppgifter över elever
som gick årskurs 9 inom spetsutbildningen och som är behöriga att söka till något
av gymnasieskolans nationella program. För att bli behörig till att söka till
gymnasieskolans nationella program så ställs det olika krav beroende på program.19
Generellt sett så är andelen elever som är behöriga att söka till något av
gymnasieskolans nationella program mycket högre bland de elever som har läst en
spetsutbildning jämfört med de elever som inte har läst en spetsutbildning men
som har gått inom samma skolenhet som anordnar spetsutbildning. För läsåret
2014/15 och 2015/16 har alla eleverna inom spetsutbildningen uppnått behörighet
till gymnasieskolan yrkesprogram. Läsåret 2014/15 uppnådde alla elever
behörighet till gymnasieskolans högskoleförberande programmen, läsåret 2015/16
uppnådde nästan alla elever behörighet till gymnasieskolans högskoleförberande
program. En siffra som är högre jämfört med jämförelsegrupperna.

19

http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/behorighetskrav-1.201081
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Tabell 11 .Behörighet till gymnasieskolans nationella program (andel) 20

Läsår

2014/15

2015/16

Elever i spetsutbildning - Andel behöriga yrkesprg. (%)

100

100

Elever i spetsutbildning - Andel behöriga estet prg.. (%)

100

100

Elever i spetsutbildning - Andel behöriga ek, hum och sam. (%)

100

~100

Elever i spetsutbildning - Andel behöriga naturvet och teknik (%)

100

~100

93

87,5

Skolenheter med spetsutbildning estet (exkl. elever i spets utbildning)

92,8

86,8

Skolenheter med spetsutbildning ek, hum och sam (exkl. elever i spets utbildning)

91,4

85,9

Skolenheter med spetsutbildning natur tek (exkl. elever i spets utbildning)

91,8

84,9

Riket - Andel behöriga yrkesprg (%)

85,6

83,1

Riket - Andel behöriga estet(%)

84,8

82,1

Riket - Andel behöriga ek,hum och sam (%)

83,3

80,6

Riket - Andel behöriga natur , tek (%)

82,3

79,4

Skolenheter med spetsutbildning yrkrsprg (exkl. elever i spets utbildning)

Övergång till gymnasiet för elever inom spetsutbildningen som avslutat
årskurs 9 läsåret 2014/15.
Av de 169 elever som avslutade årskurs 9 läsåret 2014/15 befann sig en stor
majoritet, cirka 87 procent, på ett högskoleförberedande program den 15 oktober
2015. Cirka 13 procent befann sig på ett yrkeföreberande program. De tre mest
populära nationella programmen bland elever som avslutat årskurs 9 och läst
spetsutbildning läsåret 2014/15 var; naturvetenskap(49,7 procent), ekonomi (14,2
procent) samt samhällsvetenskap (13,6 procent). Av de 365 elever som avslutade
årskurs 9 läsåret 2015/16 så befann sig 361 elever på någon av gymnasieskolans
nationella program den 15 oktober 2016. 96 procent av eleverna gick på ett
högskoleförberande program och 4 procent på ett yrkesföreberande program. De
tre mest populära nationella programmen bland elever som avslutat årskurs 9 och
läst spetsutbildning läsåret 2015/16 spetsutbildningen var; naturvetenskap(47,6
procent), ekonomi (18,6 procent) samt samhällsvetenskap (11,6 procent).

20

Observera att om antalet EJ behöriga är 1-4, så visas andelen behöriga som ~100.
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Tabell 12.Den utbildningsform som eleven gick på. Anger det gymnasieprogram eleven
fanns på den 15 oktober hösten efter avslutad grundskola. (andel)

Läsår
Högskoleförberedande program (%)
Yrkesprogram (%)

2014/15

2015/16

92,3

95,6

7,7

4,4

Lärarna i försöksverksamheten

Antalet lärare som undervisar elever på spetsutbildning har vuxit kraftigt under
läsåren, antalet lärare har ökat från 15 stycken läsåret 2012/13 till 76 stycken
läsåret 2015/16. Majoriteten av lärarna som undervisar på spetsutbildningen har
varit kvinnor under alla läsår. Många av lärarna har fler än tio års yrkeserfarenhet.
De lärare som undervisar i mer än ett ämne på spetsutbildningen gör det
uteslutande i naturorienterande ämnen/matematik. Omfattningen av tjänstgöring
på spetsutbildningen, uttryckt som andel av heltidstjänst, har i genomsnitt varit 25
procent med undantag för läsåret 2013/14.
Tabell 13. Antal lärare i försöksverksamheten

Läsår

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

Antal lärare

15

38

73

76

Antal aktiva år i yrket -medelvärde

14

13

13

12

Tjänstgöringsgrad (%)

25

30

25

25

7

7

16

17

Fler än tio års erfarenhet (antal)

10

23

46

49

Andel kvinnor (%)

67

66

62

68

Undervisar i fler än ett ämne (antal)
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Uppföljning av försöksverksamheten med
riksrekryterande gymnasial spetsutbildning
2009/10 - 2015/16
Dokumentdatum: 2017-06-14
Diarienummer: 2016:751 och 2016:616

Inledning
Enligt förordningen (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande
gymnasial spetsutbildning ska Skolverket årligen följa upp och redovisa resultat av
försöksverksamheten till Regeringskansliet. Under 2017 ska Skolverket dessutom
redovisa en uppföljning av försöksverksamheten samtliga läsår som den har
bedrivits (2009/10 – 2015/16).
Denna promemoria innehåller beskrivande statistik om samtliga elever som
påbörjade en gymnasial spetsutbildning läsåren 2009/10 - 2015/16. Eleverna
jämförs med eleverna i parallellklasser och övriga elever inom samma
utbildningsprogram i riket (se under följande rubrik för definition av
jämförelsegrupper). Den statistik som presenteras visar bakgrundsuppgifter för
kön, utländsk eller svensk bakgrund, föräldrarnas högsta utbildningsnivå, samt
meritvärde från grundskolan. I rapporten redovisas även studieresultat och
övergång till högskolan för förstaårselever 2009/10 – 20113/14.1 De uppgifter
som redovisas är genomsnittlig betygspoäng, olika typer av avslut från
gymnasieskolan, övergång till högskolan och utbildningsinriktning på högskolan.
Den gymnasiereform som ägde rum läsåret 2011/12 innebar en förändring av
inriktningar inom program och utformningen av examensdokument. Skillnader
som är relevanta för redovisningen i denna promemoria lyfts fram löpande.

1

Detta är alla de nybörjarkullar som det finns uppgifter om övergång till högskolan att tillgå.
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I slutet av denna promemoria finns beskrivande statistik om nybörjareleverna i
gymnasial spetsutbildning läsåret 2015/16. Till skillnad från de övriga åren som
följs upp i denna promemoria har detta läsår inte tidigare följts upp separat.
Population och datakällor
I följande tabeller jämförs nybörjareleverna i gymnasial spetsutbildning på
naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogrammen med elever i parallellklasser
och elever i övriga riket på samma program.2 Med elever i parallellklass avses
elever på samma program och samma skola som eleverna i spetsutbildning. Till
exempel har elever på naturvetenskapsprogrammet på skolor som bedriver
spetsutbildning inom naturvetenskap definierats som elever i naturvetenskaplig
parallellklass. Elever på naturvetenskapsprogrammet på skolor som bedriver
spetsutbildningar inom exempelvis humaniora har däremot inte definierats som
elever i naturvetenskaplig parallellklass, utan istället som övriga elever i riket på
naturvetenskapsprogrammet. I kategorin övriga i riket finns alla elever på
naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogrammen som inte har definierats
som elever i spetsutbildning eller elever i parallellklass.
I tidigare redovisningar av försöksverksamheten med gymnasial spetsutbildning
har elever på olika program även delats upp på olika inriktningar (matematik,
naturvetenskap, humaniora, samhällsvetenskap och ekonomi). I denna rapport
redovisas eleverna enbart utifrån det program de läser och om de befinner sig i
spetsutbildning, parallellklass eller ingår i övriga i riket. En anledning till det senare
är att eleverna i gymnasial spetsutbildning är relativt få i förhållande till antalet
elever i parallellklasserna och riket i övrigt vilket skapar små redovisningsgrupper
där små förändringar i antal elever resulterar i stora förändringar i procentandelar.
En annan anledning är att inriktningarna på programmen har förändrats i och med
Gy 2011-reformen.3 Genom att redovisa resultaten på programnivå blir det lättare
att jämföra resultaten tillbaka i tiden. Dessutom, genom att redovisa resultaten på
programnivå blir det lättare att se spetselevernas likheter och skillnader i relation
till elever i övriga riket (som även i tidigare redovisningar har presenterats på
programnivå).

Nybörjarelever är elever som har påbörjat årskurs 1 inom de program som jämförs och inte
tidigare har varit inskrivna i något annat program i gymnasieskolan.
3 Det samhällsvetenskapliga programmet har förändrats i och med Gy 2011. Innan reformen ingick
humaniora och ekonomi i det samhällsvetenskapliga programmet, men efter reformen har
humaniora och ekonomi blivit egna program. I samhällsvetenskapsprogrammet så som det
presenteras i denna rapport ingår humaniora och ekonomi genomgående. Vidare är matematik
inget eget program utan enbart en inriktning inom försöksverksamheten med gymnasial
spetsutbildning. Eleverna som läser denna inriktning har i tidigare redovisningar jämförts med
eleverna på naturvetenskapsprogrammet i övriga riket. I den här rapporten redovisas eleverna som
läser spetsutbildning med inriktning matematik som en del av eleverna som läser spetsutbildning
inom det naturvetenskapliga programmet.
2
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Uppgifter om elevernas karaktäristika och
bakgrund
I följande avsnitt redovisas uppgifter om antal förstaårselever i
försöksverksamheten med gymnasial spetsutbildning, kön, svensk respektive
utländsk bakgrund, föräldrarnas högsta utbildningsnivå, samt meritvärden från
grundskolan.4
Antal förstaårselever
Tabell 1 visar antal och andel förstaårselever inom gymnasial spetsutbildning och
jämförelsegrupper de sex läsåren som följs upp i denna rapport.5 Antalet elever i
spetsutbildning var högst under läsåret 2010/11 med totalt 393 elever. Med tiden
har antalet elever i spetsutbildning sjunkit, läsåret 2015/17 läste totalt 279 elever en
gymnasial spetsutbildning vilket är en minskning med 29 procent mellan åren.
Tabell 1: Antal förstaårselever i spetsutbildning och jämförelsegrupper läsåren 2009/10 - 2015/16.
2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

Totalt

Spetsklasser
Naturvetenskap
Samhällsvetenskap
Totalt spetsklasser
Parallellklasser
Naturvetenskap
Samhällsvetenskap
Totalt parallellklasser
Övriga i riket
Naturvetenskap
Samhällsvetenskap
Totalt övriga i riket
Totalt

102
74
176

190
203
393

205
163
368

172
162
334

185
154
339

129
147
276

132
147
279

1 115
1 050
2 165

562
386
948

1 233
1 008
2 241

1 020
644
1 664

965
507
1 472

794
438
1 232

693
485
1 178

674
516
1 190

5 941
3 984
9 925

15 387
29 961
45 348

15 295
29 622
44 917

14 073
31 151
45 224

13 369
30 952
44 321

13 091
30 299
43 390

12 539
29 509
42 048

12 857
29 847
42 704

96 611
180 190
307 952

46 472

47 551

47 256

46 127

44 961

43 502

44 173

320 042

De första åren som försöksverksamheten med gymnasial spetsutbildning bedrevs
fanns det generellt sett fler elever som läste en naturvetenskaplig inriktning, men
under senare år har det blivit fler spetselever inom
samhällsvetenskapsprogrammet.

Elever med tillfälliga personnummer saknas det bakgrundsuppgifter för, därmed är dessa inte
inkluderade i redovisningen.
5 För information om hur Skolverket har samlat in uppgifterna om elever i gymnasial
spetsutbildning de olika åren, se tidigare redovisningar. Både uppgifter i Skolverkets elevregister
och uppgifter inhämtade direkt från skolorna i syfte att följa upp försöksverksamheten med
gymnasial spetsutbildning har använts.
4
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Könsfördelning
Tabell 2 visar könsfördelningen inom spetsutbildningen och jämförelsegrupperna.
Inom spetsutbildningen på naturvetenskapsprogrammet har det generellt sett
funnits en större andel män än kvinnor över åren. Intressant att notera är att i
övriga riket är denna könsfördelning inte lika uttalad, och i parallellklasserna har
det generellt sett varit en något större andel kvinnor än män på
naturvetenskapsprogrammet. Inom spetsutbildningen på
samhällsvetenskapsprogrammet har det istället varit en större andel kvinnor än
män genom åren, och detta resultat gäller även i jämförelsegrupperna.
Tabell 2: Antal män och kvinnor, förstaårselever elever i spetsutbildning och jämförelsegrupper läsåren 2009/10 - 2015/16.
Andel (%) inom parentes.
2015/16

2014/15

2013/14

2012/13

2011/12

2010/11

2009/10
Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

63
(62)

39
(38)

120
(63)

70
(37)

115
(56)

90
(44)

96
(56)

76
(44)

109
(59)

76
(41)

80
(62)

49
(38)

81
(61)

51
(39)

30
(41)

44
(59)

67
(33)

136
(67)

64
(39)

99
(61)

52
(32)

110
(68)

61
(40)

93
(60)

50
(34)

97
(66)

59
(40)

88
(60)

290
(52)

272
(48)

608
(49)

625
(51)

468
(46)

552
(54)

451
(47)

514
(53)

376
(47)

418
(53)

341
(49)

352
(51)

337
(50)

337
(50)

135
(35)

251
(65)

353
(35)

655
(65)

237
(37)

407
(63)

203
(40)

304
(60)

193
(44)

245
(56)

155
(32)

330
(68)

223
(43)

293
(57)

7 812
(51)

7 575
(49)

7 736
(51)

7 559
(49)

6 832
(49)

7 241
(51)

6 294
(47)

7 075
(53)

6 121
(47)

6 970
(53)

5 836
(47)

6 703
(53)

5 838
(45)

7 019
(55)

Samhällsvetenskap

12 067
(40)

17 894
(60)

12 229
(41)

17 393
(59)

12 646
(41)

18 505
(59)

12 385
(40)

18 567
(60)

12 397
(41)

17 902
(59)

11 879
(40)

17 630
(60)

12 102
(41)

17 745
(59)

Totalt

20 397

26 075

21 113

26 438

20 362

26 894

19 481

26 646

19 257

25 704

18 341

25 161

18 640

25 533

Spetsklasser
Naturvetenskap
Samhällsvetenskap
Parallellklass
Naturvetenskap
Samhällsvetenskap
Övriga i riket
Naturvetenskap
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Svensk och utländsk bakgrund
Tabell 3 visar svensk och utländsk bakgrund6 bland eleverna i spetsutbildning och
jämförelsegrupperna. Generellt sett har det funnits en något mindre andel elever
med utländsk bakgrund genom åren i spetsutbildningarna, men skillnaderna är
små.
Tabell 3: Antal elever med svensk respektive utländsk bakgrund, förstaårselever i spetsutbildning och jämförelsegrupper läsåren
2009/10 - 2015/16. Andel (%) inom parantes.
2015/16

2014/15

2013/14

2012/13

2011/12

2010/11

2009/10

Svensk bakgrund

Utländsk bakgrund

Svensk bakgrund

Utländsk bakgrund

Svensk bakgrund

Utländsk bakgrund

Svensk bakgrund

Utländsk bakgrund

Svensk bakgrund

Utländsk bakgrund

Svensk bakgrund

Utländsk bakgrund

Svensk bakgrund

Utländsk bakgrund

Spetsklasser
Naturvetenskap

87
(85)

15
(15)

159
(84)

31
(16)

171
(83)

34
(17)

141
(82)

31
(18)

151
(82)

34
(18)

105
(82)

23
(18)

99
(76)

32
(24)

Samhällsvetenskap

72
(97)

2
(3)

171
(84)

32
(16)

133
(82)

30
(18)

130
(80)

32
(20)

125
(81)

29
(19)

120
(82)

26
(18)

120
(82)

27
(18)

Parallellklasser
459
Natur(82)
vetenskap

103
(18)

1 013
(82)

220
(18)

789
(77)

231
(23)

740
(77)

225
(23)

591
(74)

203
(26)

538
(78)

154
(22)

521
(78)

149
(22)

340
(88)

46
(12)

805
(80)

203
(20)

512
(80)

132
(20)

373
(74)

134
(26)

331
(76)

107
(24)

378
(78)

107
(22)

399
(78)

116
(22)

Övriga i riket
11 738
Natur(76)
vetenskap

3 649
(24)

11 273
(74)

4 022
(26)

10 177
(72)

3 896
(28)

9 375
(70)

3 994
(30)

8 896
(68)

4 195
(32)

8 666
(69)

3 867
(31)

8 848
(69)

3 974
(31)

Samhällsvetenskap

24 405
(82)

5 556
(18)

23 780
(80)

5 842
(20)

25 110
(81)

6 041
(19)

24 506
(79)

6 446
(21)

23 846
(79)

6 453
(21)

23 291
(79)

6 190
(21)

23 376
(79)

6 389
(21)

Totalt
antal

37 101

9 371

37 201

10 350

36 892

10 364

35 265

10 862

33 940

11 021

33 098

10 367

33 363

10 687

Samhällsvetenskap

Resultatet visar dock att det har funnits en större andel med utländsk bakgrund på
naturvetenskapsprogrammet i riket än på spetsutbildningen med naturvetenskaplig
inriktning.

Som elever med utländsk bakgrund räknas de som är födda utomlands och/eller har båda
föräldrar födda utomlands.
6
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Föräldrarnas högsta utbildningsnivå
Tabell 4 visar antal och andel elever vars föräldrar har en gymnasial utbildning eller
lägre, samt elever vars föräldrar har en eftergymnasial utbildning. 7 Det finns en
högre andel elever vars föräldrar har eftergymnasial utbildning i spetsutbildningen
på naturvetenskapsprogrammet, samt i dess parallellklasser, än på
naturvetenskapsprogrammet i övriga riket. Detta resultat gäller generellt över åren.
Tabell 4: Antal elever med föräldrar som har olika utbildningsnivåer, förstaårselever i spetsutbildning och jämförelsegrupper
läsåren 2009/10 - 2015/16 Andel (%) inom parentes.
2015/16

2014/15

2013/14

2012/13

2011/12

2010/11

2009/10
Högst gymnasial utb.

Eftergymnasial utb.

Högst gymnasial utb.

Eftergymnasial utb.

Högst gymnasial utb.

Eftergymnasial utb.

Högst gymnasial utb.

Eftergymnasial utb.

Högst gymnasial utb.

Eftergymnasial utb.

Högst gymnasial utb.

Eftergymnasial utb.

Högst gymnasial utb.

Eftergymnasial utb.

22
(22)

77
(78)

35
(19)

154
(81)

50
(25)

149
(75)

33
(20)

135
(80)

32
(18)

148
(82)

21
(17)

106
(83)

13
(10)

116
(90)

11
(15)

63
(85)

50
(25)

152
(75)

36
(22)

126
(78)

56
(35)

105
(65)

32
(21)

121
(79)

32
(22)

112
(78)

31
(22)

112
(78)

115
(21)

437
(79)

262
(22)

956
(78)

204
(20)

800
(80)

165
(17)

782
(83)

143
(18)

636
(82)

110
(16)

568
(84)

111
(17)

543
(83)

93
(25)

285
(75)

330
(33)

666
(67)

233
(37)

402
(63)

175
(35)

321
(65)

178
(41)

254
(59)

173
(36)

308
(64)

149
(30)

352
(70)

4 251
(28)

10 863
(72)

4 261
(28)

10 801
(71)

3 821
(27)

10 079
(63)

3 625
(28)

9 483
(72)

3 441
(27)

9 356
(73)

3 177
(26)

9 153
(74)

3 126
(25)

9 445
(75)

Samhällsvetenskap

12 384
(42)

16 981
(58)

12 296
(42)

16 790
(58)

12 812
(42)

17 862
(58)

12 838
(42)

17 624
(58)

12 210
(41)

17 541
(59)

11 591
(40)

17 407
(60)

11 604
(40)

17 707
(60)

Totalt antal

16 876

28 706

17 234

29 519

17 156

29 418

16 892

28 450

16 036

28 056

15 104

27654

15 034

28 275

Spetsklasser
Naturvetenskap
Samhällsvetenskap
Parallellklasser
Naturvetenskap
Samhällsvetenskap
Övriga i riket
Naturvetenskap

På spetsutbildningen inom samhällsvetenskapsprogrammet finns det också en
högre andel elever vars föräldrar har eftergymnasial utbildning jämfört med
eleverna på samhällsvetenskapsprogrammet i övriga riket, men även jämfört med
eleverna i parallellklasserna. Ur det här perspektivet är således spetseleverna på
7

Resultatet baseras på den föräldern med högst utbildning. Gäller endast biologiska föräldrar.
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naturvetenskapsprogrammet mer lika eleverna i parallellklasserna än spetseleverna
på samhällsvetenskapsprogrammet.
Meritvärden från grundskolan
Tabell 5 visar genomsnittligt meritvärde från grundskolan, samt
standardavvikelsen. 8
Tabell 5: Meritvärden från grundskolan (medelvärde och standardavvikelse), förstaårselever i spetsutbildning och
jämförelsegrupper läsåren 2009/10 - 2015/16.
2015/16

2014/15

2013/14

2012/13

2011/12

2010/11

2009/10
Medelvärde

Standardavvikelse

Medelvärde

Standardavvikelse

Medelvärde

Standardavvikelse

Medelvärde

Standardavvikelse

Medelvärde

Standardavvikelse

Medelvärde

Standardavvikelse

Medelvärde

Standardavvikelse

Spetsklasser
Naturvetenskap

275

35

267

37

271

40

275

34

269

34

269

40

283

26

Samhällsvetenskap

288

31

273

37

272

41

263

43

258

52

267

45

275

28

Parallellklasser
Naturvetenskap

268

42

268

39

268

38

270

39

265

32

271

28

272

33

Samhällsvetenskap

250

41

244

46

240

42

236

43

239

35

243

33

249

32

Övriga i riket
Naturvetenskap

266

45

263

47

266

43

266

45

263

43

269

37

272

37

Samhällsvetenskap

231

51

229

50

233

44

233

44

233

41

238

36

242

36

Totalt

243

51

242

52

244

46

244

47

242

43

248

39

251

39

Totalt antal

45 385

46 471

46 545

45 341

43 836

43 121

43 592

Det är främst spetseleverna inom det samhällsvetenskapliga programmet som
skiljer sig från parallellklasserna och övriga elever inom samma program
beträffande genomsnittligt meritvärde. Dessa elever har över åren erhållit ett högre
8

Ju högre standardavvikelse, ju större spridning av meritvärden inom gruppen.
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meritvärde än dess jämförelsegrupper. Störst är skillnaden mellan spetseleverna
som har läst samhällsvetenskaplig inriktning och eleverna på
samhällsvetenskapsprogrammet i övriga riket. Spridningen av meritvärden inom
gruppen elever på spetsutbildning med samhällsvetenskaplig inriktning är även
mindre än spridningen av meritvärden i jämförelsegrupperna.
Bland eleverna på naturvetenskapsprogrammet finns det inga större skillnader i
andelar mellan spetseleverna och jämförelsegrupperna vilket visar att det är elever
med liknande meritvärden som har läst naturvetenskapsprogrammet oavsett om
det är en spetsutbildning eller inte. Det finns dock en större spridning av
meritvärden bland elever som har läst naturvetenskapsprogrammet i övriga riket än
bland spetseleverna på naturvetenskapsprogrammet.

Studieresultat och övergång till högskolan
Följande tabeller visar studieresultat för elever som efter tre år har fullföljt samma
program i gymnasieskolan som de påbörjade.9
Genomsnittlig betygspoäng
Tabell 6 visar genomsnittlig betygspoäng bland avgångselever som påbörjade sina
gymnasiestudier någon gång mellan läsåren 2009/10 – 2013/14. Den
genomsnittliga betygspoängen har varit relativt konstant för de olika
jämförelsegrupperna genom åren och inte heller skiljer sig eleverna nämnvärt åt
mellan de olika grupperna. Standardavvikelsen, som visar spridningen av betyg
inom grupperna, är låg och också lika mellan grupperna.

Elever med slutbetyg och gymnasiebehörighet (enligt Lp94) eller högskoleexamen (enligt Gy
2011) som efter tre år har fullföljt samma program som de påbörjade. Till skillnad från tidigare
uppföljningar kontrollerar inte den gällande uppföljningen för skola då koderna för skola förändras
genom åren och dessutom inte är tillförlitlig de senare åren. Tabell 7 inkluderar samtliga
förstaårselever då den beskriver olika typer av avslut från gymnasieskolan. Redovisningen av
studieresultat för förstaårselever läsåret 2009/10 exkluderar 129 av eleverna då det saknas uppgift
om studieresultat för dessa elever.
9
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Tabell 6: Genomsnittligt betygspoäng för elever med slutbetyg eller gymnasieexamen efter tre års studier, förstaårselever i
spetsutbildning och jämförelsegrupper läsåren 2009/10 – 2013/14 som avslutar samma utbildning som de påbörjade.
2013/14

2012/13

2011/12

2010/11

2009/10
GBP

Standardavvikelse

GBP

Standardavvikelse

GBP

Standardavvikelse

GBP

Standardavvikelse

GBP

Standardavvikelse

Spetsklasser
Naturvetenskap

17

3

17

2

16

2

16

2

17

2

Samhällsvetenskap

18

2

17

2

16

2

16

2

16

2

Parallellklasser
Naturvetenskap

16

2

16

2

16

2

16

2

16

2

Samhällsvetenskap

16

2

16

3

15

2

15

2

15

2

Övriga i riket
Naturvetenskap

17

2

16

2

16

2

16

2

16

2

Samhällsvetenskap

15

3

15

3

15

2

15

2

15

2

Totalt

16

3

15

3

15

2

15

2

15

2

Totalt antal

31 920

33 006

33 128

32 529

31 892

Olika typer av avslut från gymnasieskolan
Följande tabell 7 visar studieresultat efter tre års studier. Tabellen visar elever som
efter tre år har fullföljt sina studier med ett slutbetyg/examen10 från samma
program som han eller hon påbörjade, erhållit slutbetyg/examen från ett annat
program än det han eller hon påbörjade, och övriga elever.11
Generellt sett har majoriteten av eleverna i spetsutbildning och
jämförelsegrupperna fullföljt sina studier med ett slutbetyg (enligt Lp94) eller
Eller motsvarande från Waldorf eller IB.
Övriga elever omfattar elever som har avslutat sina studier med samlat
betygsdokument/slutbetyg eller som fortfarande läser på gymnasieskolan, dvs. inte avslutat sina
studier efter tre år.
10
11
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gymnasieexamen (enligt Gy 2011) efter tre år. Bland eleverna på
samhällsvetenskapliga programmet är det dock enbart hälften eller färre som efter
tre år avslutade studierna med ett slutbetyg läsåren 2011/12 och 2012/13, det
gäller både eleverna i spetsutbildning och jämförelsegrupperna.
Tabell 7: Studieresultat efter tre års studier, förstaårselever i spetsutbildning och jämförelsegrupper läsåren 2009/10 – 2013/14.
Andel (%) inom parentes.
2013/14

2012/13

2011/12

2010/11

2009/10

Slutbetyg/examen från
samma utbildning

Annat slutbetyg/examen

Övriga elever

Slutbetyg/examen från
samma utbildning

Annat slutbetyg/examen

Övriga elever

Slutbetyg/examen från
samma utbildning

Annat slutbetyg/examen

Övriga elever

Slutbetyg/examen från
samma utbildning

Annat slutbetyg/examen

Övriga elever

Slutbetyg/examen från
samma utbildning

Annat slutbetyg/examen

Övriga elever

Spetsklasser
Naturvetenskap

81
(80)

3
(3)

20
(17)

112
(59)

34
(18)

44
(23)

158
(77)

2
(1)

45
(22)

128
(74))

0
(0)

44
(26)

132
(71)

4
(2)

49
(27)

Samhällsvetenskap

56
(76)

2
(3)

16
(21)

153
(75)

14
(7)

36
(18)

79
(49)

48
(29)

36
(22)

74
(46)

46
(28)

42
(26)

111
(72)

2
(1)

41
(27)

Naturvetenskap

417
(75)

53
(10)

90
(15)

892
(72)

185
(15)

156
(13)

738
(72)

105
(10)

177
(18)

702
(73)

46
(5)

217
(22)

589
(74)

22
(3)

183
(23)

Samhällsvetenskap

290
(75)

15
(4)

81
(21)

784
(78)

49
(5)

175
(17)

324
(50)

190
(30)

130
(20)

213
(42)

179
(35)

115
(23)

303
(69)

5
(1)

130
(30)

Naturvetenskap

11 342
(74)

1 339
(9)

2 657
(17)

11 368
(74)

1 676
(11)

2 251
(15)

10027
(71)

1 259
(9)

2 787
(20)

9 606
(72)

695
(5)

3 068
(23)

9 344
(71)

603
(5)

3 144
(24)

Samhällsvetenskap

21 665
(73)

1 669
(6)

6 551
(21)

21 786
(74)

1 926
(7)

5 910
(19)

13870
(45)

10 911
(35)

6 370
(20)

13 510
(44)

9 729
(31)

7 713
(25)

21 413
(71)

406
(1)

8 480
(28)

Totalt
antal

33 851

3 081

9 412

35 095

3 884

8 572

25 196

12 515

9 545

24 233

10 695

11 199

31 892

1 042

12 027

Parallellklasser

Övriga i riket

Utöver ovanstående resultat finns inga systematiska skillnader att finna mellan
grupperna över åren. En del år är det färre som har tagit examen från en annan
utbildning än de påbörjade, och vissa år är det fler som ännu inte har avslutat sina
studier med ett slutbetyg/examen efter tre år.
Övergång till högskolan
Tabell 8 visar övergång till högskolan efter tre års studier, mer precist visar tabellen
antal och andel elever som har sökt till högskolan och blivit antagna, sökt men inte
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blivit antagna och ej sökt till högskolan. Huruvida eleverna blivit antagna eller inte
baseras på information om antagna till förstahandsvalet. Bland de elever som inte
har blivit antagna till högskolan kan det således finnas elever som blivit antagna till
sitt andrahandsval eller till lägre rankade alternativ.
Det är en större andel av eleverna i spetsutbildning som har sökt och blivit antagna
till högskolan över åren jämfört med eleverna i parallellklasserna och i övriga riket.
Detta resultat gäller både elever som har läst en spetsutbildning med
naturvetenskaplig inriktning och de som har läst en samhällsvetenskaplig
inriktning.
Tabell 8: Övergång till högskolan efter tre års studier, förstaårselever i spetsutbildning och jämförelsegrupper läsåren 2009/10 –
2013/14. Andel (%) inom parentes.
2013/14

2012/13

2011/12

2010/11

2009/10

Sökt och antagen

Sökt men ej antagen

Ej sökt

Sökt och antagen

Sökt men ej antagen

Ej sökt

Sökt och antagen

Sökt men ej antagen

Ej sökt

Sökt och antagen

Sökt men ej antagen

Ej sökt

Sökt och antagen

Sökt men ej antagen

Ej sökt

43
(54)

27
(34)

9
(11)

68
(62)

28
(26)

14
(13)

122
(78)

24
(15)

11
(7)

59
(46)

44
(34)

25
(20)

58
(44)

55
(42)

19
(14)

23
(42)

20
(36)

12
(22)

78
(53)

29
(20)

40
(27)

57
(48)

31
(26)

30
(25)

35
(30)

51
(43)

32
(27)

22
(20)

43
(39)

46
(41)

101
(26)

197
(50)

96
(24)

410
(48)

234
(27)

214
(25)

374
(51)

237
(32)

127
(17)

166
(24)

349
(50)

187
(27)

169
(29)

300
(51)

120
(20)

55
(19)

113
(40)

117
(41)

294
(39)

197
(26)

258
(34)

145
(32)

135
(29)

180
(39)

40
(12)

147
(43)

152
(45)

38
(13)

128
(42)

137
(45)

3 052
(28)

5 320
(49)

2 536
(23)

5 547
(51)

3 019
(28)

2 300
(21)

5 288
(53)

2 879
(29)

1 860
(19)

2 480
(26)

4955
(52)

2 167
(23)

2 449
(26)

4 773
(51)

2 122
(23)

Samhällsvetenskap

3 084
(15)

7 237
(36)

9 878
(49)

5 711
(28)

4 873
(24)

9 692
(48)

6 100
(28)

5 956
(28)

9 572
(44)

2 718
(13)

8132
(38)

10 790
(50)

2 589
(12)

7 829
(37)

10 995
(51)

Totalt antal

6 358

12 914

12 648

12 108

8 380

12 518

12 086

9 262

11 780

5 498

13678

13 353

5 325

13 128

13 439

Spetsklasser
Naturvetenskap
Samhällsvetenskap
Parallellklasser
Naturvetenskap
Samhällsvetenskap
Övriga i riket
Naturvetenskap

Vidare är det fler sökande och antagna till högskolan bland elever som har läst
naturvetenskap inom varje jämförelsegrupp, det vill säga bland spetseleverna är det
en större andel elever i naturvetenskap som har sökt och antagits till högskolan,
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samma resultat gäller för parallellklasserna respektive övriga elever i riket.
Resultatet gäller genomgående över åren.
Utbildningsinriktning på högskolan
Tabell 9 visar utbildningsinriktning på högskolan i termer av samma inriktning och
annan inriktning. Samma inriktning innebär att individen läser en
utbildningsinriktning som är i linje med det program han eller hon har läst i
gymnasieskolan.12
Genomgående över åren är det vanligare att eleverna som har fullföljt en
spetsutbildning läser samma utbildning på högskolan jämfört med eleverna i
jämförelsegrupperna. Bland de två senaste elevkullarna (som påbörjade sina studier
2012/13 respektive 2013/14) är det vanligare att avgångseleverna från
spetsutbildningen inom naturvetenskapliga programmet läser samma utbildning på
högskolan jämfört med avgångseleverna från samhällsvetenskapliga programmet,
men tidigare har det varierat mellan grupperna.

För individerna som läste samhällsvetenskapliga programmet i gymnasieskolan räknas samhälle
och humaniora som samma inriktning på högskolan (SUN 2 och 3). För individer som läste
naturvetenskapliga programmet i gymnasieskolan räknas istället naturvetenskap och teknik som
samma inriktning på högskolan (SUN 4 och 5).
12

Skolverket

PM
Dokumentdatum: 2017-06-14
Dnr: 2016:751 och 2016:616
9 (17)

Tabell 9: Utbildningsinriktning på högskolan, förstaårselever i spetsutbildning och jämförelsegrupper läsåren 2009/10 –
2013/14. Andel (%) inom parentes.
2013/14

2012/13

2011/12

2010/11

2009/10

Samma inriktning

Annan inriktning

Ingen övergång till högskola

Samma inriktning

Annan inriktning

Ingen övergång till högskola

Samma inriktning

Annan inriktning

Ingen övergång till högskola

Samma inriktning

Annan inriktning

Ingen övergång till högskola

Samma inriktning

Annan inriktning

Ingen övergång till högskola

43
(54)

12
(15)

24
(30)

52
(47)

16
(15)

42
(38)

96
(61)

37
(24)

24
(15)

40
(31)

19
(15)

69
(54)

43
(33)

15
(11)

74
(56)

35
(64)

4
(7)

16
(29)

62
(43)

14
(10)

69
(48)

42
(36)

45
(38)

31
(26)

29
(25)

6
(5)

83
(70)

17
(15)

5
(5)

89
(80)

Naturvetenskap

132
(34)

46
(12)

216
(55)

207
(24)

193
(23)

448
(53)

202
(27)

299
(41)

237
(32)

86
(12)

80
(11)

536
(76)

100
(17)

69
(12)

420
(71)

Samhällsvetenskap

125
(44)

16
(6)

144
(51)

205
(28)

81
(11)

455
(61)

92
(20)

232
(50)

136
(30)

23
(7)

17
(5)

299
(88)

29
(10)

9
(3)

265
(88)

3 846
(35)

1 269
(12)

5 793
(53)

3 183
(29)

2 314
(21)

5 319
(49)

2 873
(29)

4 268
(43)

2 886
(29)

1 393
(15)

1 087
(11)

7 122
(74)

1 329
(14)

1 120
(12)

6 895
(74)

7 117
(35)

1 076
(5)

12 006
(59)

3 715
(18)

1 867
(9)

14 565
(72)

4 020
(19)

11 617
(54)

5 991
(28)

1 446
(7)

1 272
(6)

18 922
(87)

1 498
(7)

1 091
(5)

18 824
(88)

11 298

2 423

18 199

7 424

4 485

20 898

7 325

16 498

9 305

3 017

2 481

27 031

3 016

2 309

26 567

Spetsklasser
Naturvetenskap
Samhällsvetenskap
Parallellklasser

Övriga i riket
Naturvetenskap
Samhällsvetenskap

Totalt antal

Bland eleverna i parallellklasser och i övriga riket beror den lägre andelen som läser
samma utbildningsinriktning på högskolan till stor del på den större andelen som
inte går över till högskolan direkt efter avslutade gymnasiestudier.
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Elever som startade sin gymnasieutbildning
läsåret 2015/2016.
I avsnittet nedan presenteras uppgifter för elever på påbörjade sin utbildning
läsåret 2015/16. Jämförelsegrupperna är dock samma som tidigare i rapporten,
d.v.s. elever på spetsutbildning, i parallellklasser och i övriga riket. Uppdelat på
naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogrammet. Uppgifterna har inte
tidigare redovisats.
Könsfördelning
Figuren nedan visar könsfördelningen för de elever som påbörjade en gymnasial
utbildning läsåret 2015/2016, samt för jämförelsegrupperna i parallellklasser och
övriga riket. I spetsutbildning inom naturvetenskap var männen i majoritet (cirka
60 procent) medan kvinnorna utgjorde majoriteten i spetsutbildning inom
Samhällsvetenskap (omkring 60 procent). Samma mönster, d.v.s. att fler män läser
på naturvetenskapsprogrammet och kvinnor på samhällsvetenskapsprogrammet,
gäller även för eleverna i båda parallellklasserna och i övriga riket.
Könsskillnaderna är större för elever som läser en spetsutbildning jämfört med de
två andra jämförelsegrupperna och inom naturvetenskap på parallellklasserna är
könsfördelningen helt jämn.

Övriga i riket

Parallellklasser

Spetsklasser

Figur 1: Andel män och kvinnor, elever i spetsutbildning och jämförelsegrupper. Elever som påbörjade sin utbildning läsår
2015/2016.

Naturvetenskap

Samhällsvetenskap

Naturvetenskap

Samhällsvetenskap

Naturvetenskap

Samhällsvetenskap
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Män

Kvinnor
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Elever med svensk eller utländsk bakgrund
Figuren visar fördelningen av elever med svensk respektive utländsk bakgrund
bland elever i gymnasial spetsutbildning och i jämförelsegrupperna.13
Fördelningen av elever med svensk respektive utländsk bakgrund är jämn sett till
både jämförelsen mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap, men även mellan
spetsutbildningar, parallellklasser och övriga riket. På Spetsutbildningarna skiljer
det sig endast cirka 5 procent mellan naturvetenskapsprogrammet och
samhällsvetenskapsprogrammet. Omkring 25 procent hade utländsk bakgrund på
Naturvetenskapsprogrammet och cirka 20 procent hade utländsk bakgrund på
samhällsvetenskapsprogrammet. Jämnast fördelning hade elever på naturvetenskap
i övriga riket. Där hade strax över 30 procent en utländsk bakgrund.
Naturvetenskapsprogrammet hade överlag en större andel elever med utländsk
bakgrund.

Övriga i riket

Parallellklasser

Spetsklasser

Figur 2: Andel elever med svensk respektive utländsk bakgrund, elever i spetsutbildning och jämförelsegrupper. Elever som
påbörjade sin utbildning läsåret 2015/2016

Naturvetenskap

Samhällsvetenskap

Naturvetenskap

Samhällsvetenskap

Naturvetenskap

Samhällsvetenskap
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svensk bakgrund

Utländsk bakgrund

Som elever med utländsk bakgrund räknas de som är födda utomlands och/eller har båda
föräldrar födda utomlands.
13

PM
Dokumentdatum: 2017-06-14
Dnr: 2016:751 och 2016:616
12 (17)

Skolverket

Föräldrars utbildningsnivå
Figuren nedan visar fördelningen av föräldrars utbildningsnivå, uppdelad på
förgymnasial, gymnasial och eftergymnasial utbildning. Av eleverna på
spetsutbildningarna, i parallellklasserna och i övriga riket är det en majoritet som
har föräldrar med eftergymnasial utbildning. Andelen elever med föräldrar som har
en eftergymnasial utbildning är genomgående högre för elever som går på
naturvetenskapsprogrammet jämfört med elever på
samhällsvetenskapsprogrammet. Högst andel elever vars föräldrar har en
eftergymnasial utbildning går på spetsutbildning inom naturvetenskap. Cirka 90
procent av eleverna på naturvetenskap spets hade en förälder med eftergymnasial
utbildning. Lägst andel elever med föräldrar som har eftergymnasial utbildning var
på samhällsvetenskapsprogrammet i övriga riket, omkring 60 procent.

Övriga i riket

Parallellklasser

Spetsklasser

Figur 3: Andel elever med föräldrar som har olika utbildningsnivåer, elever i spetsutbildning och jämförelsegrupper. Elever som
påbörjade sin utbildning läsåret 2015/2016

Naturvetenskap

Samhällsvetenskap

Naturvetenskap

Samhällsvetenskap

Naturvetenskap

Samhällsvetenskap
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Meritvärden från grundskolan
Nedan visas elevernas genomsnittliga meritvärden från grundskolan och
standardavvikelser (std.) Det högsta meritvärdet en elev kan få är 320. Eleverna i
gymnasial spetsutbildning har ett högre genomsnittligt meritvärde jämfört med
parallellklasserna och övriga riket. Högst medelvärde har elever på spetsutbildning
med inriktning naturvetenskap. Lägst medelvärde hade elever i övriga riket på läste
på samhällsprogrammet. Standardavvikelsen är lägre för eleverna på
spetsutbildning jämfört med elever i parallellklasserna och i övriga riket.
Tabell 1: Meritvärden från grundskolan, elever i spetsutbildning och jämförelsegrupper. Elever som påbörjade sin utbildning
läsåret 2015/2016 (n=43 592)

Medelvärde

Std.

Naturvetenskap

283

26

Samhällsvetenskap

275

28

Naturvetenskap

272

33

Samhällsvetenskap

249

32

Naturvetenskap

272

37

Samhällsvetenskap

242

36

251

39

Spetsklasser

Parallellklasser

Övriga i riket

Totalt

Bilaga 4
PM
Linda Jervik Steen
Systemutvärdering

Dokumentdatum: 2017-06-14
Dnr: 2016:616 och 2016:751
1 (2)

Sammanfattning av intervju med en skola som valt
att avbryta sitt deltagande i försöksverksamheten
med spetsutbildning i grundskolans senare år
Försöksverksamheten med spetsutbildning i grundskolan har pågått sedan läsåret
2012/13. Två huvudmän har meddelat Skolverket att de vill avveckla sitt
deltagande i försöksverksamheten genom att sluta anat elever till
spetsutbildningen.
Skolverket har intervjuat rektor på en av skolorna som meddelat att de inte
planerar att anta elever till spetsutbildningen. I detta PM kommer en
sammanställning av vad som framkom i intervjun att presenteras.
Om skolan och varför de ansökte om att delta i försöksverksamheten
med spetsutbildningen
Skolan hade redan innan de ansökte om att få delta i försöksverksamheten en
språkprofil och undervisade i franska, tyska, spanska och mandarin. De var den
enda skolan i kommunen som erbjöd eleverna att läsa ett c-språk redan i
grundskolan. Skolans lärare arbetade aktivt med satsningar på språk och
språkdagar.
Då skolan hade en tydlig profil mot språk upplevde de det som naturligt att ansöka
om att få delta i försöksverksamheten med spetsutbildning i grundskolans senare
år.
När spetsutbildningen startades var intresset från elever stort. Skolan upplevde det
som positivt att få satsa på elever som är studiemotiverade. Det är tufft för
eleverna som läser en spetsutbildning och över åren minskade söktrycket. De hade
dock aldrig problem att fylla platserna på spetsutbildningen.
Varför avslutades deltagandet i försöksverksamheten?
Våren 2016 togs beslutet att inte anta nya elever till läsåret 2016/17. Anledningen
till att det beslutet togs är bristen på lärare. Skolan kan inte garantera eleverna
behöriga lärare de kommande tre åren. Det är inte rätt att anta elever till en
utbildning om du inte tror att du kan leverera den utbildningen. Skolan ligger i en
liten kommun och även på gymnasiet i kommunen är det svårt att rekrytera
behöriga språklärare.
Beslutet att sluta anta elever till spetsutbildningen har förankrats hos lärarna på
skolan. Beslutet togs också med tanke på den situation som råder på
gymnasieskolan i kommunen.
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Erfarenheter från försöksverksamheten med spetsutbildning i
grundskolans senare år
Skolan har generellt en positiv bild av spetsutbildningen och upplever det som en
möjlighet att få satsa på och utmana de studiemotiverade eleverna. Skolan upplever
att spetsutbildningen har varit positivt för de studiemotiverade eleverna. Skolan
lyfter att de har fått positiv respons från både elever och föräldrar för sin
spetsutbildning.
I sitt fortsatta arbete på skolan tar de med sig att nivågruppering kan vara positivt.
Om studiemotiverade elever inte utmanas kan de tappa gnistan.
Skolan lyfter att det fanns negativa aspekter av att delta i försöksverksamheten. En
aspekt var att den eller de lärare som inte undervisade eleverna i spetsutbildning
blev avundsjuka då de tappade sina mest studiemotiverade elever som driver
undervisningen framåt. I årkurs nio när eleverna skulle börja läsa gymnasiekurser
var det elever som valde att hoppa av spetsutbildningen av olika skäl, det
medförde att det blev små klasser. Det finns en oro bland lärarna om vad som
händer med elevernas språkinlärning och utveckling om de inte läser språk under
ett år. En ytterligare negativ faktor är att gymnasieskolan i kommunen har svårt att
rekrytera språklärare och har nu slagit ihop undervisningen i språk steg tre och
fyra. Det sprider sig i en liten stad och påverkar eleverna intresse för att läsa mer
språk redan i grundskolan om de inte får fortsatta utmaningar i gymnasiet.
Om de visste att de hade tillgång till lärare skulle skolan kunna fortsätta eller
ansöka igen om att få delta i försöksverksamheten med spetsutbildning.
Intervjuad person
Liljeborgsskolan i Trelleborg
Om spetsutbildning i tyska och spanska biträdande rektor Christinne Larsson.
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Sammanfattning av intervjuer med skolor som valt
att avbryta sitt deltagande i försöksverksamheten
med gymnasial spetsutbildning
Sedan försöksverksamheten med gymnasial spetsutbildning påbörjades har fem
huvudmän valt att avbryta sitt deltagande genom att besluta om att inte längre anta
elever till utbildningen. Totalt handlar det som sex utbildningar då en huvudman
hade två utbildningar. Vi har av olika skäl inte lyckats nå alla huvudmän eller
rektorer och har därför intervjuat representanter för fyra av utbildningarna. I detta
PM kommer en sammanställning av vad som framkom i intervjuerna att
presenteras.
De som har intervjuats är rektorer i någon form och en enhetschef.
Gymnasieskolornas organisation kan se olika ut vilket innebär att titlarna variera
för rektorer. Det finns en stor rörlighet inom skolväsendet och det är inte alltid
personen som intervjuas var med och startade upp deltagande i
försöksverksamheten.
Om skolorna och varför de ansökte om att delta i försöksverksamheten
med spetsutbildningen
Intervjupersoner beskriver alla att de på skolan har en studiekultur och att de
generellt attraherar ambitiösa och studiemotiverade elever till sina skola. Skolorna
ansökte om att få delta i försöksverksamheten med gymnasialspetutbildning då de
själva ansåg sig ha en hög kvalité på sin utbildning och lockades av möjlighet att
kunna erbjuda sina elever en mer utmanade undervisning. Två av skolorna hade
redan innan de deltog i försöksverksamheten en upparbetat kontakt med
universitet då lärarna forskade som en del i sin tjänst. En rektor beskriver att det
gav skolan en viss status när det fick vara med i försöksverksamheten och att de
var väldigt stolta att de bedömdes klara kraven.
Samtliga skolor beskriver att de hade ambitiösa planer för sitt deltagande i
försöksverksamheten med gymnasial spetsutbildning. Två av intervjupersonerna
beskriver att de såg möjligheter i att arbeta ämnesövergripande och med andra
pedagogiska upplägg än vad de kan i den reguljära gymnasieutbildningen. Två av
intervjupersonerna beskriver att de redan hade en profil inom spetsutbildningens
inriktning och att de själva tror att förändringen inte var lika stor för dem som för
andra skolor som deltog.
Varför avslutades deltagandet i försöksverksamheten?
Samtliga intervjuade beskriver att intresset från eleverna att läsa en spetsutbildning
inte var så stort som de förväntade sig när de valde att sluta anta elever till
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spetsutbildningen. De beskriver alla att de haft problem med att fylla klasserna. Att
inte fylla klasserna skapar ekonomiska problem som en skola löste genom att be
sin förvaltning om extra pengar, att de skulle få elevpeng motsvarande en helklass
för att kunna bedriva spetsutbildningen. En annan intervjuperson beskriver att
löste problemet med få sökande med att låta eleverna ingå i en klass ihop med
lever på det reguljära nationella programmet. Det påverkade de initiala planerna att
elever i spetsutbildningen skulle läsa ämnesövergripande. Spetsutbildningen blev
det reguljära programmet och kurser på högskolan snarare än en fördjupning och
bredning i inriktningen.
Samtliga intervjupersoner tar också upp att de tror att elevernas svikande intresse
för att läsa en spetsutbildning beror på systemet med meritpoäng1 som infördes
2011. De menar att eleverna väljer bort den gymnasiala spetsutbildningen för ett
nationellt program där de har möjlighet att få maximala antalet meritpoäng och
öka sina chanser att komma in på den utbildning de vill på högskolan. Alla
intervjuade menar att eleverna som läser en spetsutbildning borde få meritpoäng
för det. En intervjuperson menar att eleverna som läser en spetsutbildning borde
få meritpoäng för sina studier då de högskolekurser de läser är på en högre nivå än
de meritpoängsgivande kurserna i gymnasieskolan. Två av de intervjuade berättar
att de har kö till sina nationella program men att de till spetsutbildningen inte hade
kö. Två av de intervjuade nämner också att det tror deras spetsutbildning var
kopplat till ”fel” nationella program och därför inte attraherade potentiella
studenteter.
En annan viktigt faktor bakom beslutet att avveckla sitt deltagande i
försöksverksamheten är ekonomi. Dels ekonomi på gymnasieskolan kopplat till att
klasserna inte är fyllda men också att högskolorna de samverkar med inte får
ekonomisk ersättning för sitt arbete. Det medför att arbetet med spetsutbildningen
bygger på eldsjälar snarare än på en stabil grund.
Erfarenheter från försöksverksamheten med gymnasial spetsutbildning
De personer som intervjuats menar att skolan har fått viktiga lärdomar och
erfarenheter av sitt deltagande i försöksverksamheten med gymnasial
spetsutbildning. En lärdom, som följer av det ovan beskrivna problemet med
meritpoäng, är att elever är nyttomaximerande. Särskilt de studiemotiverade
eleverna vill optimera sina möjligheter till studier på högskolan.
De skolor som planerade att arbeta ämnesövergripande i spetsutbildning nämner
att de tar med sig det arbetssättet och har fortsatt med det i den mån det är möjligt
på de nationella programmen.

Kurser i moderna språk, engelska, svenskt teckenspråk för hörande och matematik kan ge
meritpoäng. Dessa meritpoäng läggs till elevernas jämförelsetal (medelvärdet av deras kursbetyg)
som används för att söka till högskolan. Läs mer på Skolverkets hemsida:
https://www.skolverket.se/skolutveckling/studie-och-yrkesvagledning/val-och-vagledning/syvgymnasieskola/betyg-och-behorighet/meritpoang-for-hogskolestudier
1

Skolverket
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Att samarbeta med högskolan och möjligheten att utmana de duktigaste eleverna
är något som upplevts positivt. Dock var samarbetet med högskolan
personberoende och skulle behövas regleras på nationell nivå vid en
permanentning av spetsutbildningen.
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Intervjuade personer
Katedralskolan i Uppsala
Om spetsutbildning i bioteknik (naturvetenskapliga programmet)programrektor
Anna Storgärds.
Om spetsutbildningen i franska (humanistiska programmet) enhetsrektor Heléne
Lagerquist
Folkungaskolan i Linköping
Om spetsutbildning i hållbar utveckling (samhällsprogrammet) enhetschef Christer
Helmersson.
Älvkullegymnasiet i Karlstad
Om spetsutbildning i forskar NV (naturvetenskapliga programmet) biträdande
rektor Yvonne Toth.

SPETSUTBILDNINGAR INOM
GRUNDSKOLAN
UPPFÖLJNING FRÅN LÄSÅRET (2015/2016)

SWECO SOCIETY

Sammanfattning
Försöksverksamheten med spetsutbildning i grundskolans högre årskurser startades inför läsåret
2012/13. Skolverket ska på regeringens uppdrag följa upp och utvärdera försöksverksamheten.
Föreliggande rapport är en uppföljning av försöksverksamheten med spetsutbildning under läsåret
2015/16. I denna rapport redovisas en sammanställning och analys av svaren från de spetsutbildningar
som har fyllt i Skolverket återrapporteringsformulär. Samtliga spetsutbildningar har besvarat formuläret.

1

2



Under läsåret 2015/16 har 502 elever på 24 skolor och 25 spetsutbildningar 1 runt om i Sverige
påbörjat en spetsutbildning. Könsfördelningen bland eleverna var jämn med 252 flickor och 250
pojkar.



Antal sökande till spetsutbildningarna var totalt 909 elever, vilket motsvarar cirka 36 elever i
genomsnitt per skola. Det innebär en ökning jämfört med läsåret 2014/15 då cirka 34 elever i
genomsnitt per skola sökte till en spetsutbildning.



En stor del av spetsutbildningarna, 20 av 25, använder sig av antagningsprov för att göra ett
urval bland de sökande till spetsutbildningen. I många kombineras antagningsprov med betyg,
personlig intervju och lärarreferens. Administrationen kring urvalsprocessen upplevs av många
skolor som betungande.



Elever i spetsutbildningen får generellt mer undervisningstid i ämnet spetsutbildningen avser än
elever i övrig grundskoleutbildning.



På de 25 spetsutbildningarna undervisar totalt 64 lärare. På alla utom fyra skolor uppges minst
en lärare som undervisar på spetsutbildningen ha gymnasiebehörighet. All undervisning bedrivs
av lärare med någon form av behörighet.

Roggeskolan i Strängnäs bedriver två spetsutbildningar, Ma/Bi, Ke, Fy samt Sam/Hi.



Under läsåret 2015/16 läste 489 elever på spetsutbildningarna någon eller några
gymnasiekurser. Fler flickor än pojkar har läst gymnasiekurser under läsåret i de olika
årskurserna.



Precis som i tidigare års uppföljningar menar skolorna att de överlag ser en märkbart positiv
utveckling hos eleverna inom spetsutbildningen, både vad gäller deras betyg och deras
individuella utveckling. Detta gäller även ämnen utanför elevernas spetsinriktning.



Enligt skolornas egna uppföljningar av spetsutbildningens genomförande är eleverna nöjda med
utbildningen. Skolorna ser också att studiemotivationen och engagemanget ökar bland eleverna
i undervisningen. Huvudsakligen menar skolorna att spetsutbildningen är ett lyft för
verksamheten.



En majoritet av huvudmännen och rektorerna uppger att spetsutbildningen kostar mer än övrig
grundskoleutbildning. Lärarlöner (undervisning utanför ordinarie lektionstid), inköp av läromedel
och studiebesök nämns som källor till merkostnader. I föregående års uppföljning var det 4
skolor som angav att de hade högre kostnader.



Exempel på svårigheter är att det upplevs som svårt att tillgodose alla elevers unika behov av
utveckling och att upprätthålla en hög nivå på undervisningen. Några skolor menar i
uppföljningsenkäten att organisatoriska problem, såsom rutiner för antagning, upplevs som
särskilt resurskrävande och upplevs som en utmaning för skolorna.
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Inledning
Försöksverksamheten med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser inleddes
2011. Med spetsutbildning avses enligt förordningens (2011: 355) 1 § en utbildning inom grundskolans
årskurser 7–9 som inrymmer särskild fördjupning och breddning inom det eller de ämnen som
spetsutbildningen är inriktad mot. Enligt förordningen (2011:355) så är syftet med spetsutbildningen,
utöver vad som följer av Skollagen (2010:800), att ge elever möjlighet att nå så långt som möjligt i sin
kunskapsutveckling.
Skolverket har i uppdrag att inför vart och ett av läsåren 2012/13–2015/16 bevilja högst tio
spetsutbildningar med maximalt 30 elever i varje årskurs. Av det totala antalet utbildningar ska högst 15
vara inriktade mot matematik eller biologi, kemi och fysik och högst 15 mot samhällsorienterande eller
humanistiska ämnen. De huvudmän som deltar i försöksverksamheten får starta spetsutbildning i
årskurs 7 under de åtta läsår som följer efter Skolverkets beslut. Skolverket har beviljat totalt 25
spetsutbildningar: åtta under 2011, tio under 2012 och sju under 2013.
Skolverket ska på regeringens uppdrag följa upp och utvärdera försöksverksamheten. Föreliggande
rapport är en uppföljning av försöksverksamheten med spetsutbildning under läsåret 2015/16.
Rapporten innehåller en sammanställning och analys av Skolverkets uppföljningsenkät till huvudmän
och rektorer. Detta är fjärde året som uppföljningsenkäten till huvudmän och rektorer genomförs.
Sammanställningen har genomförts av konsultföretaget Sweco Society.
Det bör nämnas att detaljeringsgraden skiljer sig åt i skolornas svar. Vissa frågor i
återrapporteringsformuläret har besvarats på olika sätt vilket ibland skapat begränsade möjligheter till
rättvisande jämförelser mellan svaren. I något enstaka fall har en skola nämnt att de uppfattat en fråga
som otydlig men i stort bedöms skillnader i svaren, framför allt i de kvantitativa delarna, bero på hur
noggranna skolorna varit i sina redovisningar eller vilket underlag de haft att utgå ifrån.
I sammanställningen har kvantitativa uppgifter tillsammans med skolornas eventuella preciseringar
återgivits. De kvantitativa uppgifterna kan skilja sig från de som exempelvis SCB samlar in då
insamlingen sker vid olika tillfällen. Gällande de kvalitativa frågorna har svaren helt enkelt summerats,
beskrivits och i vissa fall exemplifierats. Sammanställningen följer i stora drag ordningen i
återrapporteringsformuläret men några omstruktureringar har gjorts för att öka läsbarheten.
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Definitioner och begrepp

Denna rapport återger resultatet av Skolverkets enkät till huvudmän och rektorer för läsåret 2015/16.
Enkäten benämns fortsättningsvis som uppföljningsenkäten. Med spetsutbildning menas en utbildning
som ingår i försöksverksamheten med spetsutbildning i grundskolans högre årskurser. Utbildning i
grundskolans högre årskurser som inte ingår i försöksverksamheten kallas i denna rapport för övrig
grundskoleutbildning. Skolorna har organiserat spetsutbildningarna på olika sätt, antingen går eleverna
i en s.k. spetsgrupp eller en spetsklass. Med spetsgrupp avses en elevsammansättning där elever som
går en spetsutbildning går i en klass med andra elever och samlas i sin spetsgrupp för undervisning i
spetsutbildningens ämne. Med spetsklass avses en elevsammansättning där alla elever i en klass går
en spetsutbildning och därmed läser övriga ämnen tillsammans.
Enligt förordningen definieras spetsutbildning som en utbildning inom grundskolans årskurser 7–9 som
inrymmer särskild fördjupning och breddning inom det eller de ämnen som spetsutbildningen är inriktad
mot. En spetsutbildning ska uppfylla en rad ytterligare villkor, men särskild fördjupning och breddning är
ett av spetsutbildningens främsta kännetecken. I remisspromemorian som föregick förordningen anges
att med fördjupning och breddning menas att ”en elev har möjlighet att fördjupa och bredda sina
kunskaper i ett visst ämne utöver de krav som annars ställs i grundskolan.” Fördjupning och breddning
kan handla om att eleverna får läsa ett ämne med innehåll från en högre årskurs eller ett innehåll som
på annat sätt ligger utanför övrig grundskoleutbildning. Enligt förordningen kan eleverna som går en
spetsutbildning få möjlighet att läsa kurser enligt gymnasieskolans ämnesplaner och även kunna få
betyg i dessa ämnen. Detta utgör en avgörande skillnad mot övrig grundskoleutbildning och indikerar
att fördjupning och breddning även innebär att eleverna kan genomgå grundskolans kurser i snabbare
takt än andra elever. Fördjupning och breddning kan både handla om berikning inom ämnet men också
acceleration, genom att eleverna får möjlighet att läsa ett ämne med innehåll från en högre årskurs.
Acceleration definieras oftast som att elever med fallenhet, i detta fall elever inom en spetsutbildning, i
ett visst ämne får arbeta framåt i egen takt även om de arbetar snabbare än sina kamrater inom den
övriga grundskoleutbildningen. Detta kan också ses som ett exempel på så kallad
hastighetsindividualisering.2 Berikning innebär att elever med fallenhet antingen får fördjupa sig inom
samma område som övriga elever inom den övriga grundskoleutbildningen arbetar med, eller får arbeta
med material som annars inte tillhör ämnets innehåll.3
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Barger, R. (1998). Math for the gifted child. Jefferson City: Gifted Association of Missouri.

3

Ibid.

Deltagande skolor och
utbildningens inriktning

Antal skolor

Försöksverksamheten med spetsutbildning i grundskolans högre årskurser startades inför läsåret
2012/13. Under försöksverksamhetens första år deltog åtta skolor i försöksverksamheten. Under läsåret
2015/16 deltog totalt 24 skolor med totalt 25 spetsutbildningar4 i försöksverksamheten. En
spetsutbildning kan innehålla flera ämnen tillexempel matematik plus kemi, fysik och biologi. Två av
dessa skolor antog inga elever det aktuella läsåret. Precis som tidigare års utvärderingar visat är
matematik det ämne som flest skolor bedriver spetsutbildning inom, men även ämnena biologi, kemi,
fysik och engelska är vanliga ämnen för spetsutbildning vilket framkommer i Figur 1 nedan.
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Figur 1. Spetsutbildningarnas inriktning
Av de 15 skolor som erbjuder spetsutbildning i matematik, erbjuder även fem skolor spetsutbildning i
biologi, kemi och fysik. Vad gäller språkval erbjuder två skolor fransk inriktning och en skola spansk
samt tysk inriktning. De ämnen som förekommer i minst utsträckning bland spetsutbildningarna är
samhällskunskap och historia. Två skolor erbjuder spetsutbildning i dessa ämnen, varav den ena har
spetsutbildning i både historia och samhällskunskap och den andra enbart i samhällskunskap. I tabellen
nedan visas en detaljerad uppställning av de deltagande skolorna och deras inriktning på
spetsutbildningen.

Tabell 1. Deltagande skolor och spetsutbildningarnas inriktning

Skolenhet

4

MA

BI

KE

FY

Albäcksskolan 1 och 2

x

x

x

x

Berzeliusskolan 4 och 5

x

x

x

x

Dackeskolan i Tingsryd

x

Dammfriskolan

x

Edsbergsskolan

x

Engelbrektsskolan

x

Europaskolan Rogge(två spetsutbildningar)

x

x

x

x

HI

SH

x

x

EN

FR

Franska Skolan

x

Franska Skolan Göteborg

x

TY/SP

Roggeskolan i Strängnäs bedriver två spetsutbildningar, Ma/Bi, Ke, Fy samt Sam/Hi.
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Grundskolan Metapontum
Skolenhet

x
MA*

Helenaskolan

x

Hertsöskolan

x

BI
x

KE

FY

x

x

HI

SH

Internationella Engelska Skolan i Jönköping
Kunskapsskolan Uppsala Norra

EN

FR

TY/SP

x
x

Kvarngärdesskolan

x

Liljeborgsskolan 7-9

x

Ljungenskolan

x

Mörbyskolan

x

Spånga grundskola

x

Sturebyskolan

x

x

x

x

Söderkullaskolan

x
x

Täby Friskola AB
Viktor Rydbergs samskola

x
x

Ånestadsskolan

*MA=Matematik, BI=Biologi, KE=Kemi, FY=Fysik, HI=Historia, SH=Samhällskunskap EN=Engelska, FR=Franska och
TY/SP= Språkval Tyska/Spanska

Skolornas geografiska spridning framgår av Figur 2. Majoriteten är koncentrerade till storstadsområden,
nio skolor i Stockholm och närliggande kommuner, två i Malmö, två i Uppsala och två i Linköping. Dock
finns endast en skola med spetsutbildning i Göteborg; Franska skolan. I norra Sverige återfinns en skola,
Hertsöskolan, belägen i Luleå. Utöver dessa återfinns skolor med spetsutbildning i, från söder till norr,
Trelleborg, Vellinge, Tingsryd, Hultsfred, Jönköping, Skövde och Strängnäs kommun.

Figur 2. Kommuner med skolor som deltar i försöksverksamheten med
spetsutbildning i grundskolans högre årskurser.
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Urval och antagning
I förordningen om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre
årskurser anges att tester och prov för att bedöma en sökandes kunskaper och färdigheter i det eller de
ämnen som spetsutbildningen är inriktad mot får utgöra villkor för antagning eller grund för urval mellan
sökande till utbildningen.

Antal sökande, antagna och avbrott

Inför läsåret 2015/16 var antalet sökande elever per spetsutbildning i genomsnitt 36 elever. Detta är en
ökning jämfört med föregående läsår då genomsnittet för antalet sökande per spetsutbildning uppgick
till 34 elever. För en detaljerad bild av skolornas statistik inför läsåret 2015/16 hänvisas till Tabell 2
nedan. I Figur 3 visas antal sökande till spetsutbildningen under läsåret 2015/16 uppdelat på kön.

Figur 3. Antal sökande till spetsutbildning läsåret 2015/16
600
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Totalt ansökte 909 elever om att få gå en spetsutbildning läsåret 2015/16. Av dessa var 497 pojkar och
412 flickor.
Antalet sökande var högre än antalet antagna på 18 av 25 spetsutbildningar. Skillnaden mellan antal
sökande och antal antagna uppgår som mest till 70 elever på en skola med spetsutbildning i engelska.
Spetsutbildningen med högst söktryck hade mer än tre sökande per antagen elev. Söktrycket under
läsåret 2015/16 ökade hos femton, minskade hos fem och var oförändrats hos fyra av de totalt 25
spetsutbildningarna i jämförelse med läsåret 2014/15.
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Figur 4. Antal antagna elever till spetsutbildning för läsåret 2015/16
300

268

273

Flickor

Pojkar

250
200
150
100
50
0

Ungefär 60 procent av de elever som sökte till spetsutbildningen blev antagna för läsåret 2015/16, totalt
541 elever. Könsuppdelningen bland dessa var jämn vilket framkommer i Figur 4. Av de 541 elever som
blev antagna till en spetsutbildning läsåret 2015/16 valde 502 elever att påbörja utbildningen. Könsuppdelningen var jämn även bland de som inte valde att påbörja spetsutbildningen. Totalt var det 23
pojkar och 16 flickor som valde att inte påbörja den spetsutbildning de blivit antagna till. I
uppföljningsenkäten har skolorna kommenterat de fall där elever inte påbörjat en spetsutbildning de
blivit antagna till. Att eleverna inte påbörjat en spetsutbildning de blivit antagna till berodde främst på
geografiska, logistiska eller avståndsrelaterade orsaker. I ett fall handlar det också om att eleverna sökt
sig till en nystartad konkurrerande spetsutbildning i närområdet.

Figur 5. Antal elever som påbörjade spetsutbildning läsåret 2015/2016
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Skillnaden mellan skolor avseende antal elever som påbörjat spetsutbildningen är relativt stor: från elva
elever på skolan med minst antal elever, upp till 30 elever på de tre skolor med flest elever5. I Tabell 2

5

Antal elever får inte överstiga 30 elever per årskurs och spetsutbildning enligt § 3 Förordning (2011:355) om försöksverksamhet

med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser.
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presenteras en detaljerad bild av skolornas statistik över antal sökande, antagna elever och antal som
påbörjat utbildningen.

Tabell 2. Antal sökande, antagna och elever som påbörjat spetsutbildning i årskurs 7 läsåret
2015/16
Skolenhet

Antal sökande

Antal antagna

Antal som påbörjade
utbildningen

Albäcksskolan 1 och 2

18

21

21

Berzeliusskolan 4 och 5

40

30

30

Dackeskolan i Tingsryd

30

25

25

Dammfriskolan

49

30

23

Edsbergsskolan

60

24

24

Engelbrektsskolan

52

28

27

Europaskolan Rogge

35

30

30

Franska Skolan

41

23

22

Franska Skolan Göteborg

13

13

13

Grundskolan Metapontum

25

13

11

Helenaskolan

Inget svar

Inget svar

Inget svar

Hertsöskolan

19

19

19

Internationella Engelska Skolan i Jönköping

34

23

23

Kunskapsskolan Uppsala Norra

26

19

19

Kvarngärdesskolan

23

13

13

Liljeborgsskolan 7-9

35

30

Inget svar

Ljungenskolan

32

18

17

Mörbyskolan

56

26

29

Spånga grundskola

82

30

30

Sturebyskolan

0

18

18

Söderkullaskolan

98

28

28

Täby Friskola AB

44

30

30

Viktor Rydbergs samskola

71

24

24

Ånestadsskolan

26

26

26

Totalt

909

541

502

Tabell 3 illustrerar antal avbrott per årskurs och skola. Enligt uppföljningsenkätens resultat avbröt totalt
43 elever sitt deltagande i spetsutbildning under läsåret 2015/16. Av dessa avbrott inträffade 14 avbrott
i årskurs 7, 16 i årskurs 8 och 13 i årskurs 9. Då några skolor inte angett hur många elever som påbörjat
utbildningen är jämförelser över tid svåra att göra. Skälen till avbrotten var en upplevelse hos eleven om
att spetsutbildningen hållit ett för högt tempo eller svårighetsgrad, att eleven ville gå i samma klass som
sina kompisar som inte gick en spetsutbildning eller på grund av att eleven flyttat till en annan kommun.
Några av de elever som avbröt sin spetsutbildning fortsatte i övrig grundskoleutbildning på samma skola
medan andra valde att byta skola.
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Tabell 3. Antal elever per årskurs som avbrutit deltagande i spetsutbildning för läsåret 2015/16
Skolenhet

Åk 7

Åk 8

Åk 9

Totalt

Albäcksskolan 1 och 2

3

5

2

10

Berzeliusskolan 4 och 5

0

0

0

0

Dackeskolan i Tingsryd

0

0

0

0

Dammfriskolan

2

1

0

3

Edsbergsskolan

0

1

0

1

Engelbrektsskolan

1

0

0

1

Europaskolan Rogge

0

0

0

0

Franska Skolan

1

1

0

2

Franska Skolan Göteborg

0

0

0

0

Grundskolan Metapontum

0

0

0

0

Helenaskolan

0

1

0

1

Hertsöskolan

2

1

3

6

Internationella Engelska Skolan i Jönköping

0

1

2

3

Kunskapsskolan Uppsala Norra

1

1

0

2

Kvarngärdesskolan

0

0

0

0

Liljeborgsskolan 7-9

0

3

0

3

Ljungenskolan

0

0

0

0

Mörbyskolan

2

0

4

6

Spånga grundskola

0

0

0

0

Sturebyskolan

0

0

0

0

Söderkullaskolan

0

0

0

0

Täby Friskola AB

1

0

0

1

Viktor Rydbergs samskola

1

1

0

2

Ånestadsskolan

0

0

2

2

Totalt

14

16

13

43

Urvalsmetoder
Med urvalsmetoder menas de metoder som skolorna använder för att göra urval av sökande elever till
spetsutbildningen. En sammanfattande bild av de urvalsmetoder som används av skolorna återges i
Figur 6 nedan.

Figur 6. Urvalsmetoder i ansökningsprocesser för spetsutbildningar läsåret 2015/16.
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Enligt uppföljningsenkäten är den vanligaste urvalsmetoden att använda någon typ av prov. Majoriteten,
20 av 25 spetsutbildningar, använder denna urvalsmetod. Av svaren på tidigare års uppföljning går det
att utröna att prov oftast används i kombination med betyg, referens från lärare och/eller intervju.
Urvalsmetoderna har inte genomgått några större förändringar sedan föregående läsår.
I uppföljningsenkäten har huvudmän och rektorer ombetts att redogöra för för- och nackdelar med de
urvalsmetoder de använder. De för- och nackdelar som skolorna upplever med urvalsmetoderna kretsar
främst kring huruvida urvalsmetoderna kan ge en god bild av om och i vilken utsträckning eleverna kan
tillgodogöra sig spetsutbildningen. I tabellen nedan sammanfattas de upplevda för- och nackdelarna
med antagningsprov och intervjuer med sökande elever.

Tabell 4. För- och nackdelar med vissa urvalsmetoder enligt enkätstudien.
Antagningsprov
Fördelar
Nackdelar
Elever som är mer blyga i
en intervjusituation kan
istället visa sina kunskaper
på provet

Kan påverkas av dagsform
eller vana av skriftliga prov

De elever som skrev provet
var genuint intresserade av
att gå utbildningen

Kostnaden av att
administrera provet

Intervju
Fördelar

Nackdelar

Breddar bilden av
elevernas kunskaper och
preferenser

Tar upp väldigt mycket
tid

Ger ett säkrare urval

Tysta, lite försiktiga,
blyga elever kan ha svårt
att prestera i en
intervjusituation

En negativ aspekt med urvalsmetoderna, som nämns av några rektorer är att elever kan uppleva
antagningsprov och/eller intervjuer som stressande samt att icke antagna elever kan bli mycket
besvikna. Många skolor anger i uppföljningsenkäten att de upplever administrationen kring urvalet som
tidskrävande och i vissa fall som praktiskt svår. Det rör särskilt processen kring enskilda intervjuer med
berörda elever.
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Organisering och upplägg
I detta kapitel beskrivs spetsutbildningarnas organisering och genomförande avseende antal lärare,
lärarbehörighet och organisering av elevgrupper enligt de uppgifter som rektorer uppgivit i Skolverkets
uppföljningsenkät.

Skillnader från övrig grundskola
I tidigare uppföljningar har två olika sätt att organisera utbildningen identifierats bland de skolor som
bedriver spetsutbildning. Det första innebär att elever i spetsutbildningen går i en ”vanlig” klass men
samlas i en specifik grupp med resterande elever i spetsutbildningen för undervisning i det eller de
ämnen som spetsutbildningen avser. Detta har i tidigare utvärderingar benämnts som att undervisningen
organiserats i spetsgrupp. Det andra alternativet är att samla alla elever i spetsutbildningen i en och
samma klass där eleverna i spetsutbildningen läser alla ämnen tillsammans, i så kallad spetsklass.
Figur 9 och 10 sammanfattar en generell struktur för indelning av spetsklass eller spetsgrupp.

Figur 9. Spetsklass

Figur 10. Spetsgrupp

Elev i övrig grundskoleutbildning
Elev i spetsutbildning
Not. I en spetsklass läser eleverna i spetsutbildningen alla ämnen
tillsammans. I en spetsgrupp går eleverna i spetsutbildningen i en klass
med elever i övrig grundskoleutbildning och samlas med resterande elever
i spetsutbildningen enbart vid undervisningen i det ämne som
spetsutbildningen syftar till.

Det vanligaste upplägget, enligt tidigare uppföljningar, är att eleverna på spetsutbildningen går i en klass
med elever i övrig grundskoleutbildning och att utbildningen i det specifika ämnet för spetsutbildning är
förlagd till en spetsgrupp. I årets enkät ombads rektorerna beskriva om, och i så fall hur, undervisningen
i spetsutbildningen skiljer sig från den övriga grundskoleundervisningen. Utöver beskrivningar om
utbildningen är organiserad i spetsklass eller spetsgrupper är det vanligaste förekommande svaret att
den största skillnaden är en ökad fördjupning och breddning. Precis som det beskrivs i avsnitt 1.1.
handlar det då om både berikning inom ämnet men också acceleration, genom att eleverna får möjlighet
att läsa ett ämne med innehåll från en högre årskurs. Laborativa inslag, fler studiebesök och en
undervisning som inte är lika hårt knuten till läromedel beskrivs också av många. Det betonas också att
undervisningen bygger på ett stort eget ansvar från elevernas sida och att krävs ett stort engagemang
och intresse.
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Antal lärare och lärare med gymnasiebehörighet

Antalet undervisande lärare på en spetsutbildning beror inte bara på hur många elever som går
spetsutbildning, men också på hur många ämnen, samt i hur många årskurser skolan bedriver
spetsutbildning. Det totala antalet undervisande lärare på spetsutbildningarna varierar mellan en till åtta
per skola och det vanligaste är att ha två lärare per skola (Figur 11).

Figur 11. Antal undervisande lärare på spetsutbildningarna läsåret 2015/16.
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Antal lärare

På de 25 spetsutbildningarna undervisar totalt 64 lärare. Hur stor andel av dessa som har behörighet
att undervisa på gymnasienivå går inte att utläsa från enkätsvaren. Skolorna har ombetts ange per ämne
antalet lärare med grund- eller gymnasiebehörighet vilket medför att samma lärare kan anges på flera
ämnen. På alla utom tre skolenheter uppges minst en lärare som undervisar på spetsutbildningen ha
gymnasiebehörighet i de ämnen som ingår i spetsutbildningen. All undervisning bedrivs av lärare med
lärarlegitimation.

15

Spetsutbildningens koppling
till gymnasieutbildningen

Gymnasiekurser som läses vid spetsutbildningen
En central del av spetsutbildningen är kopplingen till gymnasieskolan. Enligt förordningen (2011:355)
får Skolverket medge att spetsutbildningen ska innehålla vissa kurser enligt de ämnesplaner som gäller
för ämnen i gymnasieskolan som motsvarar ämnen som spetsutbildningen är inriktad mot. I Tabell 5
nedan presenteras antalet elever som läste gymnasiekurser under läsåret 2015/16.

Tabell 5. Antal elever i spetsutbildning som läste gymnasiekurser under läsåret 2015/2016
Skolenhet

Åk 7

Åk 8

Åk 9

Flickor

Pojkar

Flickor

Pojkar

Flickor

Pojkar

Albäcksskolan 1 och 2

0

0

1

2

10

14

Berzeliusskolan 4 och 5

0

0

0

0

14

14

Dackeskolan i Tingsryd

0

0

0

0

10

8

Dammfriskolan

3

6

5

5

0

0

Edsbergsskolan

0

0

0

0

8

7

Engelbrektsskolan

0

0

0

0

0

0

Europaskolan Rogge

0

0

0

0

12

8

Franska Skolan

15

6

16

5

11

8

Franska Skolan Göteborg

7

6

10

5

0

0

Grundskolan Metapontum

0

0

0

2

6

2

Helenaskolan

Inget svar

Inget svar

Inget svar

Inget svar

Inget svar

Inget svar

Hertsöskolan

0

0

0

0

9

14

Internationella Engelska Skolan i

0

0

0

0

18

6

Kunskapsskolan Uppsala Norra

1

0

1

2

4

5

Kvarngärdesskolan

0

0

0

0

4

11

Liljeborgsskolan 7-9

0

0

0

0

14

11

Inget svar

Inget svar

Inget svar

Inget svar

Inget svar

Inget svar

Mörbyskolan

0

0

0

2

9

18

Spånga grundskola

0

0

0

0

15

15

Sturebyskolan

0

0

6

12

0

0

Söderkullaskolan

0

0

0

0

0

0

Täby Friskola AB

0

0

0

0

18

10

Viktor Rydbergs samskola

0

0

0

0

13

11

Jönköping

Ljungenskolan

Ånestadsskolan

0

0

17

4

10

3

Totalt

26

18

56

39

185

165

Under läsåret 2015/16 läste 489 elever på spetsutbildningarna någon eller några gymnasiekurser.6 Fler
flickor än pojkar har läst gymnasiekurser under läsåret i de olika årskurserna. Av de skolor som svarat
på frågan i enkäten har alla utom två haft elever som läst gymnasiekurser under det aktuella läsåret.
Den vanligaste gymnasiekursen bland eleverna på spetsutbildningen var den första matematikkursen i
gymnasiets naturvetenskapliga utbildning (MA1C). Även gymnasiekurser i engelska och franska var
6
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Några skolor har inte svarat på frågan.

vanligt förekommande. En stor del av de elever som läst en gymnasiekurs beräknas också avsluta och
få betyg i denna. De svar som lämnats på denna fråga är till viss del bristfälliga och någon mer
djupgående analys är därför inte möjlig att genomföra.

Samverkan med gymnasieskolan
Enligt förordningen (2011:355) ska huvudmannen ha ett etablerat samarbete med en gymnasieskola
som har utbildning i det eller de ämnen som spetsutbildningen är inriktad mot. Samverkan med
gymnasieskolan är vanligt förekommande och uppges i uppföljningsenkäten finnas hos alla skolor.
Den vanligaste formen av samverkan, enligt uppföljningsenkäten, är att en lärare från en gymnasieskola
eller lärare anställda i grundskolan men med gymnasiebehörighet, undervisar eleverna när
spetsutbildningen når gymnasial nivå. Uppföljningsenkäten visar också att det förekommer att eleverna
på spetsutbildningen träffar gymnasieelever för erfarenhetsutbyte och information. Det kan också
handla om att lärare arrangerar träffar med anledning av projektarbeten, debatter, gästföreläsningar
osv. I flera fall uppges den gymnasieskola skolan samverkar med ligga i nära anslutning till (eller till och
med i samma byggnad som) lokalerna där spetsutbildningen bedrivs. Uppföljningsenkäten visar att
samverkan kan kategoriseras i två övergripande typer; ”samverkan med syfte att utveckla
undervisningen” och ”samverkan för att utveckla bedömning”. I tabell 6 sammanfattas några av de
kommentarer som framkommit på detta tema i uppföljningsenkäten.

Tabell 6. Översikt över typer av samverkan med gymnasieskolan
Samverkan med syfte att utveckla undervisningen

Samverkan med syfte att utveckla bedömning

"NO-lektioner för spets år 9 är i gymnasiets lektionssalar
som har mer avancerad utrustning"

"Vid bedömning och betygsättning samverkar lärare
från grundskolan och gymnasiet"

"Gymnasielärare undervisade våra elever i matematik
vårterminen i 8:an samt hela 9:an"

"När tillfälle ges skriver våra elever nationella provet
i gymnasiekursen, samt att gymnasieskolan står för
bedömning av nämnda prov"

"Spetsutbildningselever kan få delta i föreläsningar från
universitetet"
"Varje termin finns några laborationer på gymnasiet och
lärare från grundskolan och gymnasiet planerar
undervisningen tillsammans"
Våra elever från grundskolan samarbetar med elever från
gymnasieskolan med ett projekt per termin"
"Lärarna på grundskolan och gymnasiet delar
institutioner i biologi, fysik och kemi"

Resultatet från uppföljningsenkäten visar att de positiva faktorer som samverkan bidrar med är framför
allt att såväl eleverna inom spetsutbildningen som eleverna på gymnasieskolan sporras till att prestera
bättre, att tröskeln till gymnasiet sänks och att lärarna på spetsutbildningen och gymnasiet lär av
varandra genom erfarenhetsutbyte. De negativa erfarenheterna av samverkan som lyfts i
uppföljningsenkäten är främst förknippade med svårigheter relaterade till schemaläggning för elever och
lärare samt att det kan vara svårt att få till fysiska möten.
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Uppföljning och utvärdering
Enligt förordningen (2011:355) är de huvudmän som deltar i försöksverksamheten skyldiga att medverka
i Skolverkets uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten. Följande avsnitt sammanfattar den
information om skolornas egna uppföljningar och utvärderingar som framkommit i uppföljningsenkäten
för läsåret 2015/16.

Former för uppföljning och utvärdering
Skolorna har fått beskriva hur de följer upp och utvärderar spetsutbildningen. Beskrivningarna av arbetet
med uppföljning och utvärdering har en varierande omfattning och detaljeringsgrad, vilket gör det svårt
att med exakthet beskriva all uppföljning och utvärdering som genomförs. Några övergripande linjer kan
dock utläsas ur materialet. Alla skolor som deltar i försöksverksamheten med spetsutbildningar i
grundskolans högre årskurser uppger i uppföljningsenkäten att de har eller ska följa upp
spetsutbildningens genomförande på något sätt. De allra flesta skolorna anger att uppföljning och
utvärdering av spetsutbildningen sker inom ramen för skolans ordinarie systematiska kvalitetsarbete.
Några anger dock att de gör viss fördjupad uppföljning. Det förekommer bland annat att resultatet av
exempelvis elevenkäter analyseras separat för eleverna på spetsutbildningar och att betyg jämförs med
andra elevgrupper. Ett exempel på en annan uppföljningsform är en skola som genomfört djupintervjuer
med några elever på spetsutbildningen.
I figur 12 nedan visas andelen skolor som uppgett att de har för avsikt att förändra organiseringen och
genomförande av spetsutbildningen. 28 procent av skolorna har denna avsikt. I uppföljningsenkäten
anges att det är några skolor som tänker avslutas sin spetsutbildning, några utöka och några utveckla
den med fokus på ökad samverkan med gymnasieskolan.

Figur 12 Andel skolor som planerar åtgärder inför läsåret 2016/17 för att förändra organisering
och genomförande av spetsutbildningen

28%
Ja
Nej

72%
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Merkostnader för
spetsutbildningen
Ett av de villkor som fastställts av förordningen för att få delta i försöksverksamheten med spetsutbildningar i grundskolan är att kostnaden för utbildningen inte får överstiga huvudmannens kostnader
för övrig grundskoleutbildning. Trots detta uppger sju huvudmän och 11 skolor i uppföljningsenkäten att
de har merkostnader för spetsutbildningen, vilket presenteras i Figur 13 och 14 nedan.

Figur 13 Merkostnader huvudmän

Figur 14 Merkostnader rektor

Huvudmän

7
11

Rektor

Ja

Ja
Nej

11

Nej

14

De som uppger att de har merkostnader förknippade med spetsutbildningen anger i uppföljningsenkäten
att de huvudsakligen har merkostnader för lärarlöner (undervisning utanför ordinarie lektionstid). Inköp
av läromedel och studiebesök nämns också som källor till merkostnader. I föregående års uppföljning
var det 4 skolor som angav att de hade högre kostnader.
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Möjligheter och utmaningar
med att bedriva en spetsutbildning
I uppföljningsenkäten har skolorna fått göra en samlad bedömning av de möjligheter och svårigheter de
upplever med att delta i försöksverksamheten och bedriva spetsutbildning. En sammanfattande bild av
upplevda möjligheter och svårigheter återges i Tabell 7.

Tabell 7. Urval av kommentarer gällande möjligheter och utmaningar med att genomföra
spetsutbildning
Möjligheter
"Eleverna inspirerar varandra
"Ökad studiero"
"Ger skolan status och stolta elever"

Utmaningar
"Uppehålla 'rätt' nivå på undervisningen"
"Dragloken i grupperna samlas i en klass"
"Att eleverna kan fortsätta utvecklas på rätt nivå i
gymnasiet”
"Tillgodose alla elevers unika behov av utveckling"

"Förbereder rent allmänt för gymnasienivån"

"Ekonomisk utmaning"

"Motiverade elever"

"Bidrar till en skolkultur som präglas av studiemotivation
och kunskapstörst och påverkar samtliga skolans
elever"
"Elever kan läsa i högre studietakt"
"Möjlighet att stimulera elever som tidigare varit
understimulerade"
"Utmana och utveckla elever som redan ligger på en
hög nivå"
"Spetslärarna utmanas och utvecklas i sin yrkesroll mer
än i den ordinarie undervisningen"
"Lärarna blir bättre på att ge intresserade elever i
"vanliga" klasser utmaningar"
"Genom att få elever från hela staden som söker sig till
vår skola leder det till en mångfald som vi annars inte
hade haft"

"Svårt att rekrytera elever med fallenhet för ämne"
"Rekrytering av behöriga lärare"
"Utmaning att samarbeta med gymnasieskolan av
geografiska skäl"
"Ha kontroll på elevernas studiesituation så att inget
annat ämne blir lidande"
Svårigheter med att få kommunens administrativa
enhet att förstå upplägget"
"Att hitta lämpligt material som är tillräckligt
utmanande men ändå anpassat till elevernas ålder
och mentala mognad"
"Spridningen av elevernas kunskap och förmåga är
större än i en vanlig klass, vilket kräver mer av
läraren"

I uppföljningsenkäten beskriver många skolor att spetsutbildningen bidragit till att utveckla engagemang
och motivation hos elever, både elever som går spetsutbildningen men också andra elever på skolan.
Vissa skolor menar att spetsutbildningen ger upphov till att utveckla kulturen mot ökad studiemotivation,
som också påverkar elever som inte går spetsutbildning. Några skolor menar att spetsutbildningen
också har positiva effekter för lärarkåren på skolan då lärarnas motivation och kompetens stärks.
Exempel på svårigheter är att det upplevs som svårt att tillgodose alla elevers unika behov av utveckling
och att upprätthålla en hög nivå på undervisningen. Några skolor menar att organisatoriska problem,
såsom rutiner för antagning, upplevs som särskilt resurskrävande och upplevs som en utmaning för
skolorna. Även antagningsprocessen upplevs som en utmaning på många skolor. Att nå ut med rätt
information till eleverna kring vad en spetsutbildning innebär och vad den kräver av eleven samt att hitta
rätt nivå vid genomförande av antagningstester nämns också som utmaningar.
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SPETSUTBILDNINGAR INOM
GYMNASIESKOLAN
UPPFÖLJNING FRÅN LÄSÅRET (2015/2016)

SWECO SOCIETY

Sammanfattning
En försöksverksamhet med spetsutbildningar inom gymnasieskolan har bedrivits sedan 2009. I denna
rapport redovisas en sammanställning och analys av svaren från de spetsutbildningar som har fyllt i
Skolverket återrapporteringsformulär. Det är 15 av 21 utbildningar som har besvarat Skolverkets
formulär som avser läsåret 2015/2016.
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Under året har 21 spetsutbildningar bedrivits inom ramen för försöksverksamheten. Hälften av
dessa har inriktning mot matematik eller naturvetenskap och hälften har samhällsvetenskaplig
eller humanistisk inriktning.



Totalt gick 737 elever en spetsutbildning inom gymnasieskolan läsåret 2015/2016. Antalet
sökande varierar mellan 17 och 66 på de skolor som besvarat enkäten. I genomsnitt har 30
elever per skola sökt till spetsutbildningen. Tre skolor uppger att de hade dubbelt eller tredubbelt
så många sökande som antagna. På övriga utbildningar har de allra flesta sökande antagits till
utbildningen. De elever som antagits till spetsutbildningen har i regel tackat ja till sin plats. Få
elever avbryter sina studier på spetsutbildningarna.



På de flesta utbildningarna är det i genomsnitt mellan fem och 15 elever per årskurs som har
en annan hemkommun än skolans. Många kommer från närliggande kommuner, men på flera
skolor finns ett fåtal elever med hemkommun längre bort. Svårigheter att bo hemifrån eller att
hitta bostad är i vissa fall hinder för elevernas deltagande i utbildningen.



Urvalet till spetsutbildningen sker genom betyg, ofta kombinerat med ett skriftligt prov och/eller
intervju. I de fall skolorna använder prov eller intervju är erfarenheterna i regel positiva, och
skolorna uppger att urvalsförfarandet bidrar till att ge eleverna en bild av utbildningen, och till
att skolan får en bild av elevernas förutsättningar och intressen. Eftersom antalet sökande på
flera utbildningar är ungefär lika stort som antalet platser, får urvalsprocessen dock i många fall
begränsad reell betydelse för antagningen.



Elevers betyg på breddnings-, fördjupnings-, och specialiseringskurserna (omnämns i följande
rapport ibland som ”spetskurser”) omfattar alla betygssteg men de högre betygen är vanligast
förekommande.



Det allra vanligaste är att det är en grupp på 2-4 lärare som undervisar i ett ämne på en
spetsutbildning. På 21 av de kurser/ämnen/program som ges inom ramen för
spetsutbildningarna har ”samtliga” eller ”alla” lärare bedömts ha behörighet för att undervisa i
det aktuella ämnet på gymnasienivå. Två kurser/ämnen/program genomförs utan att alla lärare
är behöriga i att undervisa i spetsämnet på gymnasienivå. Alla kurser/ämnen/program utom fyra
bedrivs med minst en lärare som antingen är disputerad eller innehar en licentiatexamen.



Arbetsformerna på spetsutbildningarna omfattar både traditionella undervisningsupplägg och
mer tematiska, projektinriktade arbeten. Spetskurser och möjligheten till högskolestudier har
ibland medfört behov av att tidigarelägga vissa kurser eller kursmoment för att ge eleverna rätt
förutsättningar för mer avancerade studier eller för att frigöra tid för sådana i de senare
årskurserna.



Hos 12 av de 15 utbildningarna har elever under läsåret 2015/2016 bedrivit högskolestudier
parallellt med gymnasiestudierna. Det förekommer också flera exempel på hur elever i samband
med gymnasiearbetet getts möjlighet att samverka med forskare.



Samverkan mellan spetsutbildningarna och högskola/universitet innebär vid sidan om
möjligheten att läsa högskolekurser exempelvis gästföreläsningar, gemensamma projekt,
laborationer och fältstudier samt studiebesök. Merparten av skolorna är nöjda med samverkan
men det finns de som önskat att universiteten och högskolorna skulle vara mer engagerade och
se de mer långsiktiga vinster som en samverkan kan medföra.



Uppföljning och utvärdering av spetsutbildningen sker i regel på samma sätt som övrig
utbildning inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Enligt många skolor visar
uppföljningen att eleverna generellt är nöjda med utbildningen i stort, med lärare och att de har
en god trivsel och trygghet på utbildningen.



De flesta huvudmän uppger att spetsutbildningarna kostar något mer än övrig
gymnasieutbildning och att det i huvudsak beror på mindre klass-/gruppstorlek. Samverkan med
universitetet uppges också i visa fall kräva mer resurser än annan gymnasieutbildning.

Jämförelser med tidigare uppföljningar och utvärderingar är svåra givet skillnaden i upplägg och
underlag. Några utmaningar har dock upprepade gånger framkommit i uppföljningar och framstår även
denna gång som aktuella frågor för försöksverksamheten med spetsutbildningar i gymnasieskolan.
Dessa utmaningar rör det faktum att spetskurserna inte ger några meritpoäng och även medför
begränsade möjligheter att hinna med meritpoängsgivande kurser.
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Inledning
En försöksverksamhet med spetsutbildningar inom gymnasieskolan initierades 2009 och ska enligt plan
pågå fram till 2022. Förordning (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial
spetsutbildning reglerar försöksverksamheten. Spetsutbildning definieras där som en gymnasial
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.
Skolverkets uppdrag består bland annat av att årligen redovisa verksamhetens omfattning och en
utvärdering av densamma till regeringen. Myndigheten har sedan 2009 genomfört olika typer av
utvärderingar av försöksverksamheten. Från och med 2015 har Skolverket beslutat att årligen skicka ut
ett uppföljningsformulär till samtliga spetsutbildningar inom försöksverksamheten. Där de får beskriva
hur spetsutbildningen fungerar och hur den utvecklas. Detta blir den andra gången som denna
sammanställning, baserad på skolornas egna svar, genomförs. I föreliggande rapport har deras svar
avseende läsåret 2015/2016 sammanställts och analyserats. Sammanställningen har genomförts av
konsultföretaget Sweco Society.
Det bör nämnas att detaljeringsgraden skiljer sig åt i skolornas svar. Vissa frågor i
återrapporteringsformuläret har besvarats på olika sätt vilket ibland skapat begränsade möjligheter till
rättvisande jämförelser mellan svaren. I något enstaka fall har en skola nämnt att de uppfattat en fråga
som otydlig men i stort bedöms skillnader i svaren, framför allt i de kvantitativa delarna, bero på hur
noggranna skolorna varit i sina redovisningar eller vilket underlag de haft att utgå ifrån.
I sammanställningen har kvantitativa uppgifter tillsammans med skolornas eventuella preciseringar
återgivits. De kvantitativa uppgifterna kan skilja sig från de som exempelvis SCB samlar in då
insamlingen sker vid olika tillfällen. Gällande de kvalitativa frågorna har svaren helt enkelt summerats,
beskrivits och i vissa fall exemplifierats. Sammanställningen följer i stora drag ordningen i
återrapporteringsformuläret men några omstruktureringar har gjorts för att öka läsbarheten.
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Definitioner och begrepp

Denna rapport återger resultatet av Skolverkets enkät till huvudmän och rektorer för läsåret 2015/16.
Enkäten benämns fortsättningsvis som uppföljningsenkäten. Med spetsutbildning menas en utbildning
som ingår i försöksverksamheten med spetsutbildning i gymnasieskolan. Utbildning i gymnasieskolan
som inte ingår i försöksverksamheten kallas i denna rapport för övrig gymnasieutbildning.
Enligt förordningen definieras spetsutbildning som en 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. En spetsutbildning ska
uppfylla en rad ytterligare villkor, men särskild fördjupning och breddning är ett av spetsutbildningens
främsta kännetecken. Fördjupning och breddning kan handla om att eleverna inom spetsutbildningen
läser ett ämne med innehåll från exempelvis högskolan/universitet eller ett innehåll som på annat sätt
ligger utanför övrig gymnasieutbildning. Fördjupning och breddning kan både handla om berikning inom
ämnet men också acceleration. Acceleration definieras oftast som att elever med fallenhet, i detta fall
elever inom en spetsutbildning, i ett visst ämne får arbeta snabbare än sina kamrater inom den övriga
gymnasieskolan. Detta kan också ses som ett exempel på så kallad hastighetsindividualisering.1
Berikning innebär att elever med fallenhet antingen får fördjupa sig inom samma område som elever
inom den övriga gymnasieutbildningen arbetar med, eller får arbeta med material som annars inte tillhör
ämnets innehåll.2
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1

Barger, R. (1998). Math for the gifted child. Jefferson City: Gifted Association of Missouri.

2

Ibid.

Deltagande skolor och deras
inriktning
21 skolor har deltagit i försöksverksamheten under läsåret 2015/2016. Tabellen nedan visar vilka skolor
och huvudmän som omfattas av försöksverksamheten samt deras inriktning och startår.

Tabell 1. Deltagande skolor och spetsutbildningarnas inriktning
Huvudman

Inriktning

Danderyds gymnasium

Danderyds kommun

Matematik

2009

Europaskolan Strängnäs

Stiftelsen Europaskolan

Science program

2009

Folkungaskolan*

Linköping kommun

Hållbar utveckling

2010

Globala gymnasiet

Stockholms stad

Global inriktning

2009

Gullmarsgymnasiet

Lysekils kommun

Marinbiologi

2010

Hvitfeldtska gymnasiet 3

Göteborgs stad

Matematik

2010

Katedralskolan Lund (historia)

Lund

Historia

2009

Skolenhet

Startår

Samhällsvetenskap
Katedralskolan Lund (lingua)

Lund

Katedralskolan Uppsala (Bioteknik)*

Uppsala

Bioteknik

2010

Polhemsskolan

Lunds kommun

Fysik

2009

Sven Ericsonsgymnasiet

Borås stad

Entreprenörskap

2010

Tumba Gymnasium

Botkyrka

Finansekonomi

2010

Engelska

2010

Forskar NV

2010

Matematik

2009

moderna språk, litt och

2010

film

Viktor Rydbergs Gymnasium
Älvkullegymnasiet*

Stiftelsen Viktor
Rydbergs Skolor
Karlstad-Hammarö
gymnasienämnd

Ehrensvärdska gymnasiet

Karlskrona kommun

Fässbergsgymnasiet*

Mölndals stad

Härnösands gymnasium*

Härnösands kommun

Biomedicin

2009

Katedralskolan Uppsala(Classe Français)*

Uppsala kommun

Classe Français

2010

Luleå gymnasium

Luleå kommun

Matematik

2009

Vasaskolan*

Gävle kommun

Humaniora

2009

Samhällsvetenskap och
humaniora

2010

*Betyder att utbildningen är nedlagd eller att skolan inte valt att förlänga försöksverksamheten.

Av de 21 spetsutbildningarna som ingått i försöksverksamheten har hälften inriktning mot matematik
eller naturvetenskap och hälften har samhällsvetenskaplig eller humanistisk inriktning. Spetsutbildning
inom matematik finns på fyra skolor medan övriga inriktningar endast finns på en skola. Endast skolorna
i fetstil har svarat på uppföljningsenkäten och ingår därmed i följande sammanställning. Den
ämnesinriktning som finns liknar det som framkom i föregående års uppföljning.
Skolorna har i enkäten också ombetts ange vilka kurser som eleverna på spetsutbildningen läser i de
olika årskurserna. Deras svar redovisas i tabellen nedan. Där framkommer att de flesta spetskurser
ligger i årskurs 3.
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Tabell 2. Kurser inom spetsutbildningen
Skolenhet*
Danderyds gymnasium
Naturvetenskap och Teknik

Kurser åk 1

Kurser åk 2

Matematik 5;

Matematik 5; Matematik

Matematik

specialisering 1; Matematik

specialisering 1

specialisering 2

Diskret matematik;
Ehrensvärdska Gymnasiet

Matematikens

Kryptering; Spelteori

historia
Europaskolan Strängnäs

Axiomatiska
system

Kurser åk 3
Matematik 5; Matematik
specialisering 2
Linjär algebra; Analys A; Analys
B

Axiomatiska system

Fysik; Kemi; Bioteknik

Globala gymnasiet

-

-

-

Gullmarsgymnasiet 3

Marinbiologi

Marinbiologi

Marinbiologi

Specialisering 1

Specialisering 1

problemlösning

problemlösning

Härnösands gymnasium 3

-

Farmakologi & Mikrobiologi

Katedralskolan Lund (lingua)

Film

Litteratur

Luleå gymnasium

-

Ma 5

Polhemskolan

-

Ma 5; Atom- och kärnfysik

Hvitfeldtska gymnasiet enhet 3

Ma 5; Diskret matematik &
Linjär algebra; Analys i en
dimension
Farmakologi & Mikrobiologi;
Bioteknik
Film & Litteratur
Specialiseringskurs;
Universitetskurser
Specialiseringskurs matematik;
Fysikens forskningsfronter;
Fysik 3

Sven Eriksonsgymnasiet

-

-

-

Tumba gymnasium

-

-

-

Folkungaskolan

-

-

Kultur & Idéhistoria;

Katedralskolan Lund 2 (historia)

Populärhistoria; Ljus och
Modern historia

-

mörker i nutidshistoria;
Konflikter och krig i dåtid och
nutid

Viktor Rydberg gymnasium

Engelska 5;

Djursholm

Engelska 6

Engelska 7

* Tre skolor missförstod uppgiften varför deras svar inte redovisas
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Tematisk specialisering

Elever, urvalsförfarande och
betyg
Skolorna har i enkäterna beskrivit hur många elever som sökt och antagits till spetsutbildningarna. De
har också fått beskriva hur urvalet gjorts och hur detta har fungerat. Dessa uppgifter redovisas i följande
avsnitt.

Sökande och antagna elever

Tabellen nedan visar antalet elever som sökt till, antagits och tackat ja till spetsutbildningen läsåret
2015/2016, samt hur söktrycket förhåller sig till skolornas egna prognoser.

Tabell 3. Antal sökande, antagna och elever som tackat ja till spetsutbildning läsåret 2015/16
Sökande*
Skola

Antagna
Antal som

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Tumba gymnasium

9

19

28

9

19

28

28

Folkungaskolan

0

0

0

-

-

-

-

Under prognos

Luleå Gymnasium

7

11

18

-

-

-

13

Under prognos

Ehrensvärdska Gymnasiet

15

24

39

6

7

13

12

Katedralskolan

25

2

27

13

1

14

13

Härnösands gymnasium 3

11

3

14

6

2

8

8

Under prognos

Polhemskolan

5

22

27

4

21

25

25

Under prognos

Katedralskolan 2

14

52

66

11

20

31

31

Sven Eriksonsgymnasiet
Globala gymnasiet

-

-

-

-

-

-

tackat ja

-

-

-

-

-

-

-

-

22

16

38

18

9

27

27

22

40

62

-

-

-

15

Gullmarsgymnasiet 3

13

10

23

13

10

23

23

Europaskolan Strängnäs

7

10

17

7

10

17

17

Viktor Rydberg
gymnasium Djursholm

Förhållande till prognos
Ungefär i enlighet med
prognos

Ungefär i enlighet med
prognos
Ungefär i enlighet med
prognos

Ungefär i enlighet med
prognos
Ungefär i enlighet med
prognos
Ungefär i enlighet med
prognos
Ungefär i enlighet med
prognos

Danderyds gymnasium
Naturvetenskap och

Under prognos

Teknik
Ungefär i enlighet med
prognos
Under prognos

* Sökande avser endast 1:a handssökande

Antalet sökande varierar stort mellan de olika utbildningarna. Den mest populära spetsutbildningen hade
66 sökande medan några utbildningar har betydligt färre sökande. Bland de skolor som besvarat frågan
har i genomsnitt 30 elever per skola sökt till spetsutbildningen. Föregående läsår var denna siffra 38
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elever per skola. Tre skolor uppger att de hade dubbelt eller tredubbelt så många sökande som antagna.
På övriga utbildningar har de allra flesta sökande antagits till utbildningen. Då det är flera skolor som
inte rapporterat in siffror är det svårt att ange totalsiffror rörande antal sökande, antagna och de som
tackat ja.
Majoriteten av spetsutbildningar (8 av 15) uppger att antalet sökande ligger i linje med prognosen. Sex
skolor uppger att söktrycket varit mindre än vad som förväntats och önskats. Ingen skola har upplevt ett
större söktryck än vad de förväntat sig. De elever som antagits till spetsutbildningen har i de allra flesta
fall tackat ja till sin plats. Sex skolor uppger att samtliga av dem som antagits också har tackat ja till
platsen på spetsutbildningen. Några få skolor har system för att följa upp varför en elev tackat nej till sin
plats. Den främsta anledningen till att tacka nej är osäkerheten kring att flytta till en annan stad.
Sedan höstterminen 2012 pågår det en försöksverksamhet med spetsutbildning i grundskolans högre
årskurser. Nu har de första elevkullarna gått vidare till gymnasieskolan. Två skolor har angett att de
antagit elever med den bakgrunden till spetsutbildning.

Antal elever och avbrott

Skolorna har också fått ange antalet elever per årskurs samt antal elever som avbrutit studierna i förtid.
Tabellen nedan återger detta.

Tabell 4. Antal elever och antal avbrott per årskurs läsåret 2015/16
Antal elever

Antal avbrott

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Skola

K*

M

T

K

M

T

K

M

T

K

M

T

K

M

T

K

M

T

Danderyds

4

13

17

4

13

17

3

17

20

-

1

1

-

-

-

-

-

-

3

6

9

4

4

8

6

11

17

3

0

3

1

0

1

0

0

0

9

10

19

3

5

8

6

3

9

0

0

0

1

0

1

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

8

17

10

9

19

11

10

21

3

3

6

0

2

2

1

1

2

8

21

29

4

15

19

2

13

15

1

-

1

-

3

3

-

2

2

20

12

32

18

13

31

5

3

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Katedralskolan

12

1

13

12

3

15

8

1

9

-

-

-

1

-

1

-

-

-

Luleå

5

8

13

3

8

11

4

3

7

1

-

1

1

1

2

-

-

-

Polhemskolan

4

19

23

2

15

17

1

14

15

0

2

2

0

0

0

0

0

0

Sven

13

8

21

14

5

19

18

1

19

1

-

1

-

-

-

-

-

-

gymnasium
Naturvetenskap
och Teknik
Ehrensvärdska
Gymnasiet
Europaskolan
Styrängnäs
Globala
gymnasiet
Gullmarsgymna
siet 3
Hvitfeldtska
gymnasiet enhet
3
Härnösands
gymnasium 3

gymnasium

Eriksonsgymnas
iet
*K=Kvinna, M=Man och T=Totalt
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Antal elever

Antal avbrott

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Skola

K*

M

T

K

M

T

K

M

T

K

M

T

K

M

T

K

M

T

Tumba

9

19

28

9

13

22

2

14

16

0

0

0

0

0

0

1

0

1

Folkungaskolan

-

-

-

5

0

5

12

0

12

-

-

-

0

0

0

0

0

0

Katedralskolan 2

11

18

29

8

17

25

6

15

21

0

2

2

0

2

2

0

2

2

Viktor Rydberg

18

9

27

19

8

27

18

10

28

2

-

2

-

-

-

-

-

-

125

152

277

115

128

243

102

115

217

gymnasium

gymnasium
Djursholm

7

5

2

12

8

4

19

8

11

Totalt

*K=Kvinna, M=Man och T=Totalt

På de flesta spetsutbildningar går mellan 20 och 30 elever per årskurs. Det förekommer samtidigt mindre
grupper, där de allra minsta grupperna består av fem och sju elever. I årskurs 1 går i genomsnitt 20
elever på varje utbildning. I årskurs 2 och 3 är motsvarande antal 17 respektive 15 elever. Totalt gick
737 elever en spetsutbildning inom gymnasieskolan läsåret 2015/2016.
Könsfördelningen bland eleverna ser olika ut på de olika utbildningarna. På sex utbildningar dominerar
manliga elever tydligt och på fyra utbildningar dominerar kvinnliga elever. I övriga fall är
könsfördelningen relativt jämn. Totalt gick 342 kvinnor och 395 män en spetsutbildning under läsåret
2015/2016.
På de flesta skolorna är det inga eller ett fåtal elever som avbrutit studierna. På en utbildning har dock
sex av 17 elever avbrutit studierna i årskurs 1. I genomsnitt har 1,4 elever per utbildning avbrutit
studierna i årskurs 1. Motsvarande antal i årskurs 2 och 3 är 0,9 respektive 0,5 elever. Totalt var det 38
avhopp det aktuella läsåret jämfört med 51 elever det föregående läsåret. När avbrott skett är det vanligt
att elever har bytt till ett annat program på skolan. Anledningen till det uppges i de flesta fall vara att
takten eller svårighetsgraden på spetsutbildningen varit för hög. I andra fall uppges eleverna helt enkelt
ha valt fel program Några skolor har också svarat att eleverna angett att de vill ha sin fulla meritpoäng
som orsak till byte. Andra skäl till avbrott som sannolikt kan hänföras till att de gått just spetsutbildningen
är svårigheter att bo hemifrån eller en alltför lång resväg. Några elever har avbrutit studierna för att gå
om årskurs 3 medan andra lämnat för utlandsstudier eller för en annan skola. Personliga orsaker som
sjukdom och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning förekommer också på några skolor.
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Elever med annan hemkommun

I tabellen nedan visas hur vanligt det är att elever på spetsutbildningarna har en annan hemkommun än
den som skolan har. Både antalet elever och andelen elever med annan hemkommun redovisas i den
mån skolorna har lämnat dessa uppgifter.

Tabell 5. Antal och andel elever med annan hemkommun per årskurs läsåret 2015/16
Antal och andel elever från annan kommun
Åk 1
Skola

Skolans
hemkommun

Danderyds gymnasium

Danderyds

Naturvetenskap och Teknik

kommun

Ehrensvärdska Gymnasiet

Karlskrona
Kommun

Europaskolan Strängnäs

Strängnäs
kommun

Globala gymnasiet

Stockholm stad

Gullmarsgymnasiet 3

Lysekils
kommun

Hvitfeldtska gymnasiet enhet 3

Göteborgs stad

Härnösands gymnasium 3

Härnösands
kommun

Åk 2

Åk 3

Antal

%

Antal

%

Antal

%

13

76 %

13

76 %

18

90 %

3

33 %

1

13 %

2

12 %

9

47 %

4

50 %

7

78 %

-

-

-

-

-

-

15

88 %

19

100 %

19

90 %

-

-

-

-

-

-

6

19 %

7

23 %

3

38 %

Katedralskolan

Lunds kommun

9

69 %

8

53 %

6

67 %

Luleå gymnasium

Luleå Kommun

2

15 %

3

27 %

2

29 %

Polhemskolan

Lunds kommun

1

4%

1

6%

1

7%

Sven Eriksonsgymnasiet

Borås Stad

8

38 %

2

11 %

1

5%

Tumba gymnasium

Botkyrka

15

54 %

7

32 %

10

63 %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27

100 %

16

59 %

17

61 %

kommun
Folkungaskolan

Linköpings
kommun

Katedralskolan 2

Lunds kommun

Viktor Rydberg gymnasium

Danderyds

Djursholm

kommun

På de flesta utbildningarna är det i genomsnitt mellan fem och 15 elever per årskurs som har en annan
hemkommun än skolans. På tre av utbildningarna är det mindre än fem elever per årskurs som har en
annan hemkommun medan två utbildningar sticker ut åt det andra hållet, med över 75 procent av elever
per årskurs med en annan hemkommun. Något totalt antal eller andel går inte att ange då flera skolor
inte svarat på frågan. De skolor med många elever från andra kommuner ligger i de flesta fall i
tätbefolkade regioner, vilket sannolikt innebär att många elever som bor i annan kommun kan pendla till
utbildningen, och på så sätt slipper flytta. På flera skolor finns därutöver ett fåtal elever med hemkommun
längre bort. Gullmarsgymnasiet i Lysekil utmärker sig genom ett relativt stort antal elever från olika håll
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i landet. De hade även innan de deltog i försöksverksamheten med spetsutbildning riksintag till
utbildning i marinbiologi och har en upparbetad struktur för att ta emot elever från andra kommuner.
Skolan har bland annat ett upparbetat samarbete för att erbjuda elevboende.

Urvalsprocessen
METODER
Spetsutbildningarna vänder sig till elever med förutsättningar och intresse för det aktuella ämnet. Ett
särdrag hos spetsutbildningarna är att de har rätt att vid urvalet ta hänsyn till prov på den sökandes
färdigheter eller kunskaper inom det ämne eller ämnesområde som spetsutbildningen är inriktad mot.
Urvalet till spetsutbildningen sker på de flesta skolor genom betyg, ofta kombinerat med ett skriftligt prov
och/eller intervju. Två skolor använder sig inte av betyg för urvalet, utan förlitar sig på intervjuer
respektive en kombination av intervju och prov.
Metoder för urvalet fördelar sig som följande:
5
4

4
3

3

2

2

2

2

1

1
0

Betyg

Betyg och prov

Betyg och intervju

Betyg, prov och
intervju

Prov och intervju

Intervju

Figur 1. Urvalsmetoder i ansökningsprocesser för spetsutbildningar läsåret 2015/16.
Därutöver uppger två skolor att de har samtal med eleverna eller träffar med äldre elever utan att detta
poängsätts och är grund för urvalet. Eftersom antalet sökande på flera utbildningar är ungefär lika stort
som antalet platser, får urvalsprocessen i dessa fall begränsad reell betydelse för antagningen då alla
antas. De urvalsmetoder som använts är i stort sett samma som visats i tidigare års uppföljningar.
UPPLEVELSER AV URVALSPROCESSEN
De flesta skolorna ser främst fördelar med urvalsprocessen till spetsutbildningen. Många skolor
beskriver att urvalsprocessen har flera viktiga funktioner, utöver att fungera som grund för urvalet. På
frågan om vad som är positivt med urvalsförfarandet anger flera skolor att intervjuer/samtal och prov
både bidrar till att ge eleverna en bild av utbildningen, och till att skolan får en bild av elevernas
förutsättningar och intressen. En konkret följd av detta kan vara att någon elev i samband med testet
upplevt att kunskapsnivån var för hög och därmed avstått från att söka.
De flesta skolor anger inga negativa aspekter med urvalsprocessen. I den utsträckning negativa
aspekter anges handlar det främst om att processen med prov och/eller intervju är tidskrävande. Den
ökade arbetsbelastningen sker dessutom vid en tidpunkt då det är mycket annat arbete som behöver
genomföras av lärarna. En skola beskriver att eftersom antalet sökande till programmet är så pass litet
kan de enstaka elever som inte antas uppleva sig som bortvalda.
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Betyg

I uppföljningsformuläret har också elevernas betyg i spetskurserna efterfrågats. Svaren har
sammanställts i tabellen nedan. Vilka årskurser som avses varierar då spetskurserna är förlagda till
olika årskurser på spetsutbildningarna. Hos någon spetsutbildning har betyg för både årskurs 2- och
årskurs 3-elever på samma kurs rapporterats in. Kursnamnen är anonymiserade.

Tabell 6. Betyg per kurs läsåret 2015/16
Betyg - antal
Kurs 1

Kurs 2

Kurs 3

Kurs 4

Skola

A

B C D E F

A

B C D E F

A B C D E F

A B C D E F

Danderyds

2

8

1

1

1

0

2

0

1

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

gymnasium

6

8

0

4

4

5

Naturvetenskap och
Teknik
Ehrensvärdska

7

0

1

0

0

0

8

2

2

0

0

4

6

0

3

0

3

0

-

-

-

-

-

-

1

1

0

0

1

2

6

1

5

2

3

4

1

1

1

0

2

1

-

-

-

-

-

-

Globala gymnasiet

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gullmarsgymnasiet 3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hvitfeldtska gymnasiet

3

4

5

1

4

0

4

6

2

1

2

2

5

4

2

2

1

1

3

2

2

2

2

5

6

1

1

0

0

0

4

3

1

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Katedralskolan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Luleå gymnasium

4

0

2

0

0

1

5

1

1

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Polhemskolan

7

2

5

1

1

2

4

0

2

0

0

1

3

2

2

0

4

0

4

0

0

0

0

1

Polhemskolan forts.

7

3

3

2

1

1

7

3

3

2

1

1

8

1

5

2

0

1

4

2

1

0

2

0

Sven

1

4

3

2

0

0

1

2

2

1

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Eriksonsgymnasiet

1
2

8

5

7

0

3

7

4

7

0

6

1

2

3

4

0

6

1

2

2

5

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

4

4

6

5

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gymnasiet
Europaskolan
Styrängnäs

enhet 3
Härnösands
gymnasium 3

(8st kurser angivna)

1

Tumba gymnasium

5
1

7

8

Folkungaskolan

-

-

-

-

-

-

Katedralskolan 2

-

-

-

-

-

-

Viktor Rydberg

9

8

5

4

2

0

-

gymnasium Djursholm

Antalet och andelen betyg per betygssteg blir sammantaget enligt följande:

Tabell 7. Antal och andel betyg per betygssteg läsåret 2015/16
Antal
Relativa antal (%)

A

B

C

D

E

F

Totalt

240

73

91

42

63

31

540

44 %

14 %

17 %

8%

12 %

6%

100 %

Det är osäkert att med detta begränsade underlag dra några slutsatser om elevernas betyg på
spetsutbildningarnas breddnings-, fördjupnings, och specialiseringskurser. Underlaget är för begränsat
för att det, där det är aktuellt, ska vara möjligt att jämföra spetselevernas betyg med andra elevers betyg
på samma kurser. Skolorna har inte heller själva kommenterat relationen mellan spetselevernas betyg
och andra elevers betyg på samma kurser. Skolornas redovisningar innehåller heller inte uppgifter om

14

hur spetseleverna presterar i andra ämnen. Sådana typer av jämförelser kan därmed inte göras med
befintligt underlag. Sammantaget går det att konstatera att elevernas betyg på spetsutbildningarnas
breddnings-, fördjupnings, och specialiseringskurser omfattar hela betygsskalan men att de högre
betygen är vanligast förekommande.

Lärare på spetsutbildningen
Antalet lärare som undervisar i de olika ämnen som ligger inom ramen för spetsutbildningen läsåret
2015/16 varierar från en till 9. Det allra vanligaste är att det är en grupp på 2-4 lärare som undervisar i
ett ämne på en spetsutbildning.
Skolorna har också fått uppge antal undervisande lärare med behörighet att undervisa i spetsämnet/ämnena på gymnasienivå läsåret 2015/16. Här tycks frågan ha tolkats olika. I vissa fall har ett program
angetts, andra fall ett ämne och i ett tredje fall en kurs. På 21 av de kurser/ämnen/program som ges
inom ramen för spetsutbildningarna har ”samtliga” eller ”alla” lärare bedömts ha behörighet för att
undervisa i det aktuella ämnet på gymnasienivå. Två av de svarande har angett ett högre antal lärare
som behöriga än det antal som undervisar. Endast två kurser/ämnen/program genomförs utan att alla
lärare är behöriga i att undervisa i spetsämnet på gymnasienivå. De skolor som uppgett att vissa lärare
saknat behörighet uppger dock att de har disputerade eller personer med licentiatexamen som
undervisar på spetsutbildningen.
Skolorna har även fått ange antal undervisande disputerade lärare och/eller lärare med licentiatexamen
uppdelat på ämne läsåret 2015/16. Alla kurser/ämnen/program utom fyra bedrivs med minst en lärare
som antingen är disputerad eller innehar en licentiatexamen. I svaren är det inte alltid tydligt om det
avser disputerade lärare eller lärare med licentiatexamen men det framgår ändå att merparten av de
undervisande lärarna är disputerade. Då svaren är av så varierande kvalitet är det svårt att göra några
jämförelse med tidigare års uppföljningarna.
Slutligen har skolorna angett om uppgifterna gällande lärarkåren på spetsutbildningen skiljer sig från
det som angetts i ansökan att starta utbildningen. Nästan alla uppger att undervisningen bedrivs med
lärare som har den utbildning som uppgetts i deras ansökan. Tre skolor skriver att de har fler disputerade
lärare och lärare med licentiatexamen än i ansökan.

Arbetsformer och struktur
Arbetsformerna

I uppföljningsformuläret har skolorna ombetts beskriva hur arbetsformerna i spetsutbildningen ser ut.
Svaren skiljer sig åt både i inriktning och omfattning. Hälften av skolorna har gett relativt kortfattade svar
och i några meningar sammanfattat spetsutbildningens upplägg. Den andra hälften har lämnat
omfattande redogörelser för hur utbildningen genomförs.
Exempelvis beskriver några att de arbetar problemlösningsorienterat, med traditionell lärarledd
undervisning och grupparbeten men även att undervisningen innebär en blandning av olika
arbetsformer. Ett par skolor nämner att de arbetar i projekt eller teman, ibland i form av
ämnesövergripande studier.
Vissa skolor specificerar närmare vad det är som skiljer spetsundervisningen från annan undervisning.
En skola beskriver att den stora skillnaden är att undervisningen på spetsutbildningen sköts av två lärare
samtidigt. En annan beskriver att det organiserats sig så att olika lärare undervisar i olika delar av
kurserna, vilket gör att flera områden inom spetsämnet kan läsas parallellt. En högre arbetstakt förefaller
också vara något som skiljer undervisningen på spetsutbildningen från övrig undervisning. Det anges
att detta är ett sätt att möjliggöra för fördjupningskurser på universitetet. Det finns också skolor som
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skriver att undervisningens upplägg i stort inte skiljer sig från andra program eller klasser. Det är då
främst svårighetsgraden som skiljer sig åt. Flera skolor betonar också att undervisningen i hög grad är
individualiserade då det finns stora skillnader i kunskapsnivå mellan eleverna som deltar.
Flera av skolorna skriver om hur samarbetet med universitet påverkar arbetsformerna. Det kan
exempelvis handla om att undervisningen inriktas mot vetenskapliga metoder och forskningsmetodik
genom att eleverna får träna på och utveckla en kunskap i hur vetenskapliga arbeten utförs och
presenteras.
Några skolor har valt att beskriva hur undervisningen i spetsämnena fördelats under utbildningen. En
skola skriver till exempel att fördjupningskurserna löper på under hela gymnasiet. En annan skriver att
mycket tid lagts på spetsämnet under det första året. Spetsämnena löper sedan på parallellt med andra
kurser som de valt att koncentrera till en viss termin eller rent av några veckors fokuserade studier. En
tredje skola skriver på ett liknande tema att studietakten är högre för eleverna inom spetsämnet vilket
gör det möjligt för dem att läsa universitetskurser redan efter årskurs 1.

Erfarenheter av arbetsformerna

På frågan om positiva respektive negativa erfarenheter av arbetsformerna är det i huvudsak positiva
erfarenheter som skolorna lyfter fram. Vanligast är att skolorna har goda erfarenheter gällande
elevernas trivsel, motivation och av interaktionen mellan lärare och elever. En skola skriver att
spetseleverna generellt sätt är mindre stressade och totalt sett mer nöjda med utbildningen än elever
på andra jämförbara program på skolan. Flera liknande exempel på spetselevernas trivsel i relation till
andra elever på skolan förekommer. Det är också flera som lyfter att det är enklare att upprätthålla en
”röd tråd” genom hela utbildningen och att eleverna blir väl förberedda för universitetsstudier.
I tabellen nedan återges några av de positiva och negativa kommentarer som förekommer i svaren.

Tabell 8. Positiva och negativa kommentarer kring arbetsformer läsåret 2015/16
Positiva

Negativa

”Man kan hitta arbetsformer som passar alla.”

”På universitetet kan de känna att det går för långsamt och
därför misslyckas.”

”Helhetsbild som skapas av ämnesintegreringen.”

”Undervisningen är dyr att genomföra då grupperna är små.”

"Motiverade elever"

”Nivån på kurserna kan upplevas som för utmanande för
vissa”

”Eleverna är väldigt positiva till arbetsformerna.”

”Tar mycket tid i anspråk för lärare”

Det täta samarbetet med universitetet”

De enstaka negativa erfarenheter som lyfts fram handlar om att förväntningarna inte alltid stämmer
överens med hur utbildningen bedrivs. Det förekommer också att det kan vara en för hög nivå på
utbildningen för några av de som antagits. Flera nämner också att det är en resurs och tidskrävande
utbildning.

Struktur

I redovisningen har skolorna också fått beskriva spetsutbildningens struktur. Även där skiljer det sig åt
vad skolorna valt att lägga fokus på, vilket gör svaren svåra att kategorisera. En skola berättar att
strukturen är densamma som på andra program och att de har blandade klasser vilket innebär att
spetseleverna går tillsammans med elever på det närliggande ”ordinarie” programmet. En annan skola
skriver kort och gott att spetseleverna går i en egen klass.
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Ett par spetsutbildningar skriver att utbildningen följer den nationella inriktningen/det nationella
programmet men att det därutöver ingår fördjupningskurser som utvecklats i samråd med
högskolan/universitet. På en av dessa ska gymnasiearbetet också ha anknytning till högskolan och en
tydlig koppling till programmets profil. Liknande skrivningar gällande gymnasiearbetets koppling till
spetsämnet finns också på en annan skola.
Flera spetsutbildningar berättar att de tidigarelagt vissa arbetsmoment från nationella kurser i
spetsämnet för att tidigt ge eleverna den helhetsbild och de förkunskaper som de tycker att fördjupade
studier kräver. Bland dessa är det också vanligt med ett arbetssätt där eleverna under årskurs 1 och 2
arbetar in mer kurser för att på så sätt skapa utrymme för fördjupningskurser och högskolekurser under
årskurs 3.
På frågan om strukturen skiljer sig från vad de skrivit i ansökan svarar de allra flesta nej alternativt
ingenting alls. Det tycks framför allt vara Gy 2011 som medfört vissa förändringar för
spetsutbildningarna. En skola berättar att specialiseringskurserna/fördjupningskurserna till viss del
omarbetats i och med Gy 2011 men att det egentligen inte påverkat strukturen. En annan berättar att
de efter år 2011 fick övergå från ett specialutformat program till ett program där nationella kursplaner
tillsammans med individuella valet utgör själva spetsen. Ett fåtal utbildningar nämner att de till viss del
varit tvungna att strukturer om delar av sin utbildning för att kunna få till ett bra samarbete med
universitet/högskola.

Spetskursernas omfattning

I redovisningen har skolorna också fått svara på om spetsutbildningens breddnings-, fördjupnings, och
specialiseringskurser fått fler eller färre timmar i förhållande till andra ämnen på utbildningen. De
ombeds redovisa per ämne och årskull läsåret 2016/16 samt ange varför de valt sitt upplägg.
De flesta, 12 av 15 spetsutbildningar, svarar nej, svarar inte alls eller anger att kurserna som ingår i
spetsutbildningen har samma omfattning som kurserna har på skolan i övrigt. Föregående år var
motsvarande antal 11 av 14 spetsutbildningar. Några utbildningar beskriver antal timmar på breddnings, fördjupnings, och specialiseringskurser i förhållande till andra ämnen. Av dessa skriver en att fler
timmar lagts på spetsämnena än vad som genomsnittligt lagts ut på andra ämnen. En annan beskriver
att timmar omfördelats från en grundläggande nationell kurs och fördelats till specialiseringskurserna då
de behövs bättre där på grund av ökad djup och bredd.

Parallella studier på universitet/högskola

Skolorna ombads också att ange antal och andelen elever (män/kvinnor) som bedrivit
universitet/högskolestudier parallellt med gymnasiestudierna per årskurs (uppdelat på ämnen). Så
specifika svar som efterfrågas har dock ingen gett. Däremot har de flesta skolor uppgett antal elever, i
vissa fall uppdelat på kön och/eller årskurs, som bedrivit högskolestudier parallellt med
spetsutbildningen.
Hos 12 av 15 av utbildningarna uppges elever under läsåret 2015/2016 ha bedrivit högskolestudier
parallellt med gymnasiestudierna. Det varierar om det då gäller i princip alla eller enbart vissa elever.
På de 15 spetsutbildningar som besvarat enkäten har totalt cirka 200 elever bedrivit högskolestudier
parallellt med gymnasiestudierna, och då i huvudsak i årskurs 2 och 3. Motsvarande siffra i föregående
års uppföljning var 150 elever. Då endast vissa uppgett kön är det svårt att uttala sig om
könsfördelningen bland dessa elever. Givet att så få skolor svarat utförligt på frågan är det också både
osäkert och svårt att försöka räkna ut hur stor andel av eleverna på spetsutbildningarna som bedrivit
parallella högskolestudier.
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Samverkan med universitet

I skolornas beskrivning av hur samverkan och samarbetet med universitet/högskola är organiserat och
hur det har fungerat i praktiken är det relativt vanligt att skolorna anger vilken eller vilka högskolekurser
eleverna kunnat läsa och hur många poäng de omfattat (mellan 7,5 - 30 högskolepoäng). Vanligast är
då att eleverna fått läsa kurserna på plats på högskolorna. Det förekommer både exempel på
högskolekurser som är specialutvecklade för spetselever men även ordinarie högskolekurser som
eleverna får möjlighet att läsa. I flera svar betonas vikten av att samarbetet ska vara givande för bägge
parter.
På flera spetsutbildningar föreläser lärare från universitetet (gästföreläser). Det är också vanligt att
skolorna besöker universiteten och får ta del av föreläsningar eller genomföra laborationer eller projekt.
Det förekommer även studiebesök hos aktörer som universitetet i sin tur bedriver forskning hos eller
samarbetar med. Samarbetet kan också innebära att gymnasieskolan får tillgång till universitetets
lokaler, exempelvis mer avancerade laborationssalar.
Vissa väljer att berätta om fortlöpande kontakt mellan lärare på spetsutbildningen och
högskolan/universitetet. Kontakterna syftar till att diskutera former för samverkan, upplägg för
undervisning och kurser. Andra berättar mer ingående om hur kommunikationen ser ut. En skola skriver
att de har en kontaktperson på högskolan med vilken de kontinuerligt kan diskutera elevernas utveckling
och fortsatta behov så att lärarna på spetsutbildningen kan anpassa sin undervisning därefter. I den
omfattning det är möjligt finns där också en lärare från gymnasiet på plats på högskolan vid aktuella
kurser för att stötta spetseleverna i sina högskolestudier.
Samverkan tycks överlag fungera väl men inställningen från universiteten och högskolorna skiljer sig
något åt. Skillnaderna handlar bland annat om viljan att lägga resurser på särskilda föreläsningar,
studiebesök, projekt eller kurser för spetseleverna. Merparten av skolorna är nöjda med det som finns
men flera efterfrågar ett större engagemang från universiteten och högskolorna. Ett par skolor lyfter fram
bristen på finansiering för samverkan som ett problem. Det kan handla om resurser för den extra tid
som universiteten lägger på undervisning, eller på samarbete med elever kring deras gymnasiearbete.
Upplevelsen av högskolornas ambition att göra det praktiskt möjligt för spetseleverna att läsa
högskolekurser parallellt med sina gymnasiestudier kan också variera. Det förekommer exempelvis
schematekniska och praktiska utmaningar exempelvis i samband med föreläsningar.

Systematiskt kvalitetsarbete
Uppföljning och utvärdering av spetsutbildningen

Skolorna har också fått beskriva hur de följer upp och utvärderar spetsutbildningen. Beskrivningarna av
arbetet med uppföljning och utvärdering har en varierande omfattning och detaljeringsgrad, vilket gör
det svårt att med exakthet beskriva all uppföljning och utvärdering som genomförs. Några övergripande
linjer kan dock utläsas ur materialet.
De allra flesta skolorna anger att uppföljning och utvärdering av spetsutbildningen sker inom ramen för
skolans ordinarie systematiska kvalitetsarbete. Några anger dock att de gör viss fördjupad uppföljning i
form av kursutvärderingar. Det förekommer också att resultatet av exempelvis elevenkäter analyseras
separat för eleverna på spetsutbildningar. Tre skolor anger explicit att elevernas resultat i form av betyg
och nationella prov analyseras separat. Flera andra går att tolkas som att de tillämpar samma metod.
Uppföljning i samtals- eller mötesform förekommer också på flera skolor. Det kan ske i programråd eller
liknande eller genom uppföljning i lärararbetslagen. Klassrumsbesök, löpande uppföljning med elever
och lärare respektive fördjupade samtal beskrivs av två skolor vardera som former för uppföljning. En
skola anger att de har referensgruppsmöten med universitet och högskola. Det är möjligt att fler skolor
i praktiken använder sig av de olika sätten att följa upp utbildningen utan att specificera det som metoder
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för uppföljning. Det gäller sannolikt särskilt klassrumsbesök och en löpande dialog med lärare och
elever, eftersom dessa metoder kan betraktas som en del i det löpande arbetet på skolan.
Hos 11 av de 15 spetsutbildningarna som skickat in sin redovisning har även huvudmännen besvarat
den så kallade huvudmannadelen av enkäten med frågor som riktar sig till skolans huvudman. Frågan
till huvudmännen kring det systematiska kvalitetsarbetet har dock tolkats på olika sätt. Frågan är
formulerad så att det går att tolka den som att det som efterfrågas är en bedömning och inte en
beskrivning av det systematiska kvalitetsarbetet på skolnivå.
Samtliga svarande på huvudmannanivån anger dock att uppföljningen av spetsutbildningen är en del
av det generella systematiska kvalitetsarbetet. Av de som lämnat en bedömning av arbetet på skolnivå
är samtliga positivt inställda. Huvudmannanivån får i enkäten beskriva resultat av uppföljningen och
planerade åtgärder. De flesta huvudmän anger inga resultat eller åtgärder utöver dem som skolorna
själva redovisar. Tre huvudmän lyfter de goda resultaten på spetsutbildningen. En huvudman
poängterar ambitionen att kontinuerligt utveckla upplägget så att eleverna får goda förutsättningar att
klara av de fördjupade studierna i engelska.

Resultat och planerade förändringar

Liksom för metoderna för uppföljning och utvärdering varierar detaljeringsgraden i skolornas
beskrivningar av de resultat som framkommit i uppföljningen/utvärderingen.
Åtta av de 15 skolorna beskriver att eleverna generellt är nöjda med utbildningen. Exempelvis uppges
att eleverna är nöjda med lärare och att de har en god trivsel och trygghet på utbildningen. En skola
anger att eleverna på spetsutbildningen är de mest nöjda eleverna på skolan inom många områden.
Två skolor beskriver också att eleverna når goda resultat. Resterande skolor anger inte något som kan
härledas till eleverna resulat.
Den del av utbildningen som sker i samverkan med högskolan berörs av några skolor, och där varierar
omdömena. En skola beskriver att gymnasiearbetet tillsammans med högskolan är en höjdpunkt för
eleverna, medan eleverna på en annan skola tycker att de redan kan mycket av det som tas upp i
högskolestudierna. En skola tar under den här rubriken upp problematiken med att kurserna på
universitet inte ligger inom ordinarie gymnasieutbildning och inte ger meritpoäng.
Av de som svarat på enkäten anger åtta av 15(53 procent) att de planerar för att förändra och utveckla
spetsutbildning till nästkommande läsår.

Ja

47%

53%

Nej

Figur 2. Andel skolor som planerar åtgärder inför kommande läsår för att förändra eller utveckla
spetsutbildningen
De åtgärder som skolorna beskriver till följd av uppföljningen handlar i flera fall om den del av
utbildningen som sker i samverkan med högskola och universitet. Några skolor anger att de ska göra
vissa förändringar i upplägget av utbildningen, exempelvis genom att flytta kurser mellan årskurser eller
genom en mer tematisk undervisning och aktivitetsdagar. Två skolor anger att de planerar att starta
ytterligare spetsutbildningar på sina skolor.
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Kostnader
Huvudmannen har även fått ange vilka kostnader som har gällt för spetsutbildningen i förhållande till
kostnader för övrig gymnasieutbildning. I de fall kostnaderna skiljer sig åt har de också fått förklara
varför. I figur 3 framgår hur stort antal som angett att de har merkostnader för spetsutbildningen jämfört
med ordinarie gymnasieutbildning.

1

Ja
Nej

10

Figur 3 Merkostnader huvudmän
En av de 11 huvudmännen som besvarat frågan uppger att spetsutbildningen inte medfört några
särskilda kostnader, åtminstone inte från huvudmannanivå. De övriga beskriver att kostnaderna för
spetsutbildningen varit högre än för jämförbart gymnasieprogram. Sex av dessa uppger att den högre
kostnaden i huvudsak beror på mindre klasser/gruppstorlekar men även i vissa studiebesök bidragit till
något högre kostnader. De kvarvarande fyra huvudmännen skriver att kostnaderna framför allt beror på
resor och ökade personalkostnader i samband med universitetsstudier. I tidigare uppföljningar har
samma typ av svar redovisats.

Samlad bedömning av
möjligheter och utmaningar
I den avslutande frågan i skolornas redovisningsblankett ombads de göra en samlad bedömning av
möjligheter och utmaningar med att genomföra utbildningen. När skolorna på så sätt får möjlighet att
själva lyfta fram de viktigaste frågorna för spetsutbildningen är det några ämnen som återkommer. De
utmaningar med spetsutbildningen som återkommer rör följande frågor.
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Bristande möjligheter att hjälpa elever med boende beskrivs av tre skolor som ett hinder för att
det nationella intaget ska fungera i praktiken.
Ett vikande söktryck lyfts av två skolor om en stor utmaning.
Spetsutbildningens upplägg och ambitioner hade enligt fyra skolor krävt mer resurser än övrig
utbildning. Skolorna har i dag begränsade möjligheter att bekosta den specialiserade
undervisning som borde vara möjlig, eftersom elevpengen är anpassad till en traditionell
studieförberedande gymnasial utbildning.





Att spetsutbildningen inte ger meritpoäng beskrivs av fyra skolor som ett stort problem. Det är
svårt att motivera eleverna att läsa på en spetsutbildning med mer arbete samt högre studietakt
och arbetsbelastning utan att de ger en fördel när de senare söker till högskolan.
Samarbetet med högskolan beskrivs också som en utmaning, även om det inte är lika många
skolor som lyfter frågan. Att hitta kontinuerliga och hållbara former för samverkan kan vara svårt.
En skola anger också att svårigheter kan uppstå i och med att högskolor och universitet inte har
någon skyldighet att samverka med gymnasieskolan

Flera skolor påpekar samtidigt att spetsutbildningen fungerar väl och uttrycker en stolthet över det
skolan och eleverna åstadkommer.
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