
 

 

 
 Utbildningsstatistik 2017-12-18 

 

 

Beskrivning av faktorer i SALSA  

För varje skolenhet och årskurs 9 beräknas 
 
Bakgrundsvariabler 

 

 
Elevers föräldrars  
genomsnittliga  
utbildningsnivå 

 
Genomsnittlig utbildningsnivå. Föräldrarnas högsta utbild-
ningsnivå delas in i tre nivåer och poängsatts enligt  

• genomgången folkskola/grundskola (1 poäng) 

• genomgången gymnasial utbildning (2 poäng) 

• eftergymnasial utbildning (3 poäng) 
Varje elevs genomsnittliga utbildningsnivå baseras på båda 
alternativt en förälder.  
 

Andel pojkar Andel pojkar. Uppgift om pojke eller flicka finns för samtliga 
elever. 
 

Andel elever födda i  
Sverige med utomlands-
födda föräldrar 
 

Andel elever som är födda i Sverige och båda föräldrarna är 
födda utomlands. Resterande elever utgör övriga vilket inklu-
derar elever med okänd bakgrund. Elever med okänd bak-
grund saknar uppgift om personnummer. Måttet användes 
t.o.m. 2012. 

Andel elever födda  
utomlands 
 
 

Andel elever som är födda utomlands. Resterande elever ut-
gör övriga vilket inkluderar elever med okänd bakgrund. Måt-
tet användes t.o.m. 2012. 

Andel nyinvandrade  
elever 
 
 
 

Andel elever som har kommit till Sverige för första gången 
under de fyra senaste åren. Resterande elever utgör övriga 
vilket inkluderar elever med okänd bakgrund. Måttet använ-
des 2013 och 2014. Även 2016 användes måttet men då 
ingick inte elever med okänd bakgrund.  

Nyinvandrade elever och 
elever med okänd  
bakgrund 

Andel elever som har kommit till Sverige för första gången 
under de fyra senaste åren samt elever som har okänd bak-
grund. Elever som har okänd bakgrund saknar personnum-
mer, till exempel om eleven inte är folkbokförd i Sverige. 
Måttet infördes 2015 och används i SALSA med undantag för 
2016. 
 



 
Skolverket 
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Betygsresultat 

 

 
Genomsnittligt  
meritvärde 

 
Ett genomsnitt av elevernas summering av 17 ämnen för dem 
som läst moderna språk som språkval, från och med SALSA 
2015. För övriga och tidigare år är det max 16 ämnen. Varje 
ämnesbetyg omvandlas till betygspoäng enligt E= 10, 
D=12,5, C=15, B=17,5, A=20 poäng. Tidigare betygskala 
omvandlades enligt G=10, VG=15 och MVG=20 poäng. 
Varje elevs maxvärde är 340 alternativt 320 poäng. Det ge-
nomsnittliga meritvärdet beräknas för de elever som fått god-
känt betyg i minst ett ämne, dvs. har minst ett betyg lägst E 
(tidigare G) som motsvarar 10 poäng. 

 
Andel elever som har 
uppnått kunskapskraven  
i alla ämnen 
 
 
 

Elever som uppnått kunskapskraven för lägst E, dvs godkänt 
betyg A-E i samtliga ämnen från och med läsåret 12/13 .  
Läsåren 97/98-11/12 var det elever som nått målen, dvs nå-
got av betygen godkänt (G), väl godkänt (VG), mycket väl 
godkänt (MVG) i samtliga ämnen. 

 
Skolenheter i SALSA 

 

För att ingå i SALSA ska  
 
 
 

➢ Skolenheten ha minst 15 elever i årskurs 9.  

➢ Skolenheten ha uppgifter om föräldrarnas utbildningsnivå 
för minst 75 % av eleverna i årskurs 9. 

 


