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Sammanfattning 
 

Skolan och skolväsendet är något som berör alla. Vi har någon gång tagit del av undervisning 

i skolan och en tredjedel av befolkningen mellan 6 och 64 år är dagligen sysselsatt med någon 

form av utbildning. Åsikterna om skolan är många och det görs kontinuerligt försök att 

bedöma verksamhetens kvalitet. I media stöter man ofta på sammanställningar som visar 

genomsnittsbetyg för olika skolor. En vanlig uppfattning är att skolor där eleverna får höga 

betyg är en skola som håller hög kvalitet. Dock är de bakomliggande faktorerna till varför 

elever får olika betyg vid olika skolor många. 

 

Den här uppsatsen tar sin utgångspunkt i tidigare forskning och rapporter kring hur man kan 

bedöma skolornas skilda resultat och kvalitet. Utöver mer vanligt använda mått och nyckeltal  

för att bedöma skolor tar modellen även hänsyn till vad eleverna i de olika skolorna tycker 

genom att inkludera tre frågor från Stockholms gymnasieundersökning. Syftet med uppsatsen 

är att utifrån detta skapa ett illustrativt jämförelseverktyg i form av ett spindeldiagram. 

  

De skolor som ingår i undersökningen är kommunala gymnasier med Stockholms Stad som 

huvudman och de data som använts är för samhällsprogrammet och handels- och 

administrationsprogrammet. Variablerna som valts ut följer en årskull elever från 

grundskolebetyget när de börjar gymnasiet, vad de svarat i gymnasieundersökningen  i årskurs 

två (tre aspekter), till vilka avgångsbetyg de får när de slutar gymnasiet. Till dessa fem 

variabler har två skolspecifika variabler inkluderats för att ge en indikation på vilka 

förutsättningar respektive skola har. Den första är antalet lärare per hundra elever och den 

andra hur stor andel av lärarna som är formellt behöriga. 

 

Variablerna sammanställs och presenteras i spindeldiagram för att ge en god överblick och 

möjlighet till jämförelse. Ett antal belysande diagram presenteras till vilka det finns en 

vägledande analys av vilka möjliga slutsatser man kan dra av resultaten. 

 

Jämförelseverktyget är byggt i Excel och är tänkt att användas interaktivt. Man kan själv välja 

vilka skolor man vill jämföra och om man vill ställa dessa mot genomsnittet för andra skolor 

med samma program. I bilaga visas startbilden för verktyget.
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1. Inledning 
 
 
Att mäta skolans kvalitet och effektivitet innebär flera utmaningar. Dels är det offentligt 

finansierad verksamhet som inte har något mätbart ekonomiskt lönsamhetsresultat som mål, 

dels är rutiner och genomförande av verksamheten ytterst beroende av de individer som 

deltar. Bland dessa finns kommunansvariga, rektorer, lärare, skolpersonal och elever. Det 

övergripande nationella målet för skolan är satt av regeringen och lyder enligt Skollagen 1 

Kap. 2§: 

 

Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, 

främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och 

samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd. 

 

Den svenska skolans övergripande funktion kan också sägas vara att förse arbetsmarknaden 

med kompetent arbetskraft. Utbildningsfrågor är därför intressanta ur en samhällsekonomisk 

aspekt förutom det faktum att en tredjedel av befolkningen mellan 6 och 64 år dagligen är 

sysselsatt med någon form av utbildning1. Studier har gjorts av den samhällsekonomiska 

nyttan av utbildning där arbetsmarknadens krav på kompetent arbetskraft är drivande. 

Incitamentet för individen att utbilda sig är möjligheten att i första hand få högre lön men 

även mer stimulerande arbetsuppgifter2. 

 

Utvärdering av skolväsendet sker kontinuerligt på flera olika sätt och på flera olika nivåer. 

Skolverket är nationellt ansvarig, respektive kommun är ekonomiskt ansvarig för elever och 

skolor i kommunen, skolledningen på respektive skola är ansvarig för den dagliga 

verksamheten och varje lärare ansvarar för sina elever. Det står varje kommun fritt att lägga 

budget för skolan samt att i samråd med skolorna lägga upp verksamheten. De styrverktyg 

som måste följas nationellt är Skolförordningen och de aktuella läroplanerna, Lpo94, 

Läroplanen för de obligatoriska skolformerna och Lpf94, Läroplanen för de frivilliga 

skolformerna.  

 

                                                 
1 Utbildningens omvägar – En ESO-rapport om kvalitet och effektivitet i svensk utbildning (2000) Elin Landell, 
Ola Gustafsson, Dan Grannas 
2 Ibid 
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I skollagen anges skolans grundläggande uppdrag och de övergripande målen för skolans 

verksamhet. Läroplanen anger skolans värdegrund och grundläggande riktlinjer och mål. De 

styrdokument som anger kraven i utbildningen är programmål, kursplaner och betygskriterier.  

Inom de ramar som styrdokumenten anger fördelar kommuner och andra huvudmän resurser 

och organiserar verksamheterna utifrån lokala förutsättningar så att nationella mål och krav 

kan uppfyllas. Verksamheterna väljer utifrån detta ett arbetssätt som passar dem.3 

 

Flera intressenter har behov av att kunna bedöma och utvärdera gymnasieskolan och för detta 

behövs ett eller flera gemensamma nyckeltal och bedömningsgrunder. Utvärdering, 

genomlysning och bedömning av skolans verksamhet görs löpande på flera sätt och av flera 

olika institutioner. Skolverket sammanställer och presenterar information om skolan på ett 

nationellt plan. Respektive kommun utvärderar de i kommunen ingående skolornas 

verksamhet genom rapporter och inspektioner och aktuell skola följer upp sin egen 

verksamhet. 

 

Gemensamt för de rapporter som legat till grund för den här studien är att de behandlar 

bedömning av skolors kvalitet och effektivitet samt att utgångspunkten för detta är betyg. 

Detta är naturligt eftersom det är det tydligaste sättet att mäta elevers skilda prestationer. Men 

utfallet av skolornas och elevernas prestationer i form av betyg har en komplex bakgrund med 

ett stort antal påverkans- och förklaringsfaktorer och urvalet av dessa skiljer sig åt i respektive 

undersökning. Det som bland annat framkommit är att inga av de studerade 

jämförelsestudierna tagit hänsyn till vad slutkunden i skolan tycker, det vill säga den enskilde 

eleven. 

 
 

1.1 Problemformulering 
 
En fråga som är föremål för ständig diskussion och debatt är den om betygssystemet och dess 

bedömningsgrunder. Trots att nuvarande läroplan har mer än tio år på nacken verkar ännu 

ingen konsensus ha uppnåtts vad gäller hur man ska tolka läroplanens bedömningskriterier 

och sätta betyg. Därför blir en jämförelse mellan gymnasieskolor med endast betyg haltande 

och borde alltid kompletteras med fler variabler. Vilka variabler som är lämpliga att inkludera 

                                                 
3 www.skolverket.se 2005-12-11 
 



 6

vid jämförelser råder det delade meningar om. Dels beroende på vilken infallsvinkel man har 

och vilka faktorer man anser spela störst roll för utvecklingen av skolan och eleverna, dels 

beror det på vem undersökningen riktar sig till. Vill man belysa fler dimensioner måste man 

använda sig av fler variabler, ofta blir dock överskådligheten lidande varför man här måste 

göra ett val mellan att belysa en aspekt ingående eller försöka skapa en god överblick i sin 

jämförelse. Den här jämförelsen är tänkt att fungera som ett informationsverktyg där 

överblicken prioriteras och ger en möjlighet att ställa diagnos på den aktuella skolan, både för 

beslutsfattare och för eleverna själva. 

 

 

1.2 Syfte 

 

Uppsatsens syfte är att skapa ett illustrativt jämförelseverktyg i form av ett spindeldiagram för 

Stockholms Stads kommunala gymnasieskolor som ger en mer nyanserad bild än en 

jämförelse med endast betyg. 

Målet är att skapa ett jämförelseverktyg som inte är bundet till en specifik användare utan 

med fördel kan användas av flera intressenter och samtidigt ge en bred bild av den enskilda 

gymnasieskolan, vilken då även kan jämföras med andra kommunala gymnasieskolor i  

Stockholms Stad. 

Användningsområdet för jämförelseverktyget blir avhängigt vem det är som nyttjar det. En 

elev i grundskolan kan få en uppfattning om hur de olika skolorna ter sig, gymnasieeleverna 

får mer på fötterna om hur den egna skolan ligger till, lärare får en översikt på hur de själva 

och eleverna presterar, lärarstudenter kan använda överblicken för att söka anställning, 

respektive skolledning kan nyttja det i sina handlingsplaner och kommunen kan ha intresse av 

att veta hur skolorna skiljer sig åt i betygsutfall och elevomdöme. 

 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Studien begränsas till att omfatta kommunalt drivna skolor i Stockholms Stad där 

kvantifierbara variabler och data finns tillgängligt från minst föregående år samt till 

undersökningar som förväntas vara kontinuerliga. Anledningen till att fristående skolor inte är 
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med i undersökningen är att tillgången till data är osäker samt att 74 procent av 

gymnasieeleverna läsåret 2002/2003 gick i kommunalt drivna gymnasieskolor, alltså en stor 

majoritet av eleverna, samtidigt som endast 16 procent återfanns i någon fristående skola4. 

Betygsjämförelser har här gjorts med hänsyn till de program som har flest antal elever, 

Samhällsprogrammet, SP, för studieförberedande gymnasieprogram och Handel- och 

administrationsprogrammet, HP, för yrkesförberedande. Till de andra variablerna har 

skolgemensamma data använts. 

Vidare omfattar undersökningen här endast en årskull varför ingen jämförelse görs mellan 

olika år då datamaterialet skulle bli alltför omfattande för att ingå i den här typen av 

undersökning. 

 

 

2. Metod 
 

Utgångspunkten för att bygga en modell för jämförelser är att först definiera inom vilket 

delområde jämförelsen ska göras. Därefter bör en inriktning väljas, ska man göra en detaljerad 

studie av ett specifikt fenomen med ett begränsat antal variabler eller är jämförelsen tänkt att 

ge en beskrivande översikt. Nästa steg är att bestämma från vilka underlag variabler ska väljas 

ut och om befintliga data är tillräckliga eller om det finns behov av att till exempel från 

enkäter ta fram nytt dataunderlag. Vid insamlande av data från olika källor kan variablerna 

anta olika storheter. Om så är fallet måste data anpassas genom omräkning för att kunna 

jämföras i ett gemensamt diagram med gemensam skala. 

 

Då målet är att kunna presentera hela jämförelsen i ett gemensamt diagram som antar formen 

av ett användarvänligt verktyg har valet av variabler, omräkning och tillvägagångssätt styrts 

utifrån detta. Tanken är att samtidigt kunna se de olika variablerna kopplade till olika skolor 

och kunna välja med vad man vill jämföra, en eller flera andra skolor och/eller med 

genomsnittet. De diagram som vanligtvis brukar användas är stapeldiagram eller 

cirkeldiagram. Val av diagram är en smaksak men jag anser att ett spindeldiagram ger en 

illustrativ och överskådlig bild när det som här handlar om att presentera jämförelser med 

mellan fem och tio variabler. 

 

                                                 
4 Stockholms Stads gymnasieundersökning 2002/2003 
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Att bygga en teoretisk modell som man sen applicerar verkliga variabelvärden i brukar kallas 

för en deduktiv metod. En renodlat deduktiv undersökning har till sin början fokus på de 

teoretiska delarna där man ställer upp hypoteser som sedan prövas mot ett empiriskt material. 

Induktion är det motsatta och utgår från empiriska fakta från vilka man sedan försöker dra 

generella och teoretiska slutsatser5. 

 

Inriktningen i den här uppsatsen är huvudsakligen deduktiv då det teoretiska ramverket i form 

av skapandet av en jämförelsemodell och val av variabler görs i första ledet med tidigare 

forskning som grund. Därefter används de sekundärdata som valts ut för att göra själva 

jämförelsen och därifrån dra slutsatser om modellens hållbarhet samt om de 

resultatindikationer som jämförelsen ger. 

 

Urvalet av variabler har gjorts genom studier av undersökningar från 

utbildningsförvaltningen, Stockholms Stad, regeringens Expertgrupp för studier i offentlig 

ekonomi (ESO), Skolverket, Kommundatabasen, Stockholms Stads gymnasieundersökningar 

och styrdokument för skolväsendet. 

 

Efter denna relativt korta metodgenomgång följer ett avsnitt som behandlar tidigare forskning 

inom relaterade områden för den här studien. Därefter fortsätter metodavsnittet i kapitel fyra 

där det närmare beskrivs hur modellen till den här undersökningen har byggts upp. I kapitel 

fem redogörs för hur variabler har valts ut och i kapitel sex återfinns metoden för omräkning 

av variabelvärden, också det tillhörande metoddelen. 

                                                 
5 Wallen, G. (1996) Vetenskapsteori och forskningsmetodik Studentlitteratur, Lund 
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3. Tidigare forskning 
 

 

3.1 Rapport från ESO 2001 

 

I en rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO, gjordes ansatsen att 

försöka jämföra och sätta betyg på alla gymnasieskolor i Sverige6. Bakgrunden var tidigare 

rapporter som granskat resultatet av utbildningspolitiken samt den just genomförda reformen 

att elever fritt skulle kunna välja gymnasieskola och inte längre vara bundna till sin 

geografiska hemort eller hemkommun. 

Författaren pekar på riskerna i att utgå från gymnasiebetygen som jämförelsefaktor för att ta 

reda på hur enskilda skolor sköter sitt uppdrag, utan att ta hänsyn till att elever har olika 

grundskolebetyg och därmed förutsättningar för att klara studierna på gymnasiet. Det är en 

stor skillnad på att isolerat jämföra elevernas betyg som i sig endast speglar vad eleverna 

själva presterat och att försöka bedöma i vilken utsträckning den enskilda skolan har bidragit 

till elevernas kunskapsutveckling. I en skola med elever som har med sig höga 

grundskolebetyg tenderar avgångsbetygen från gymnasiet också att hamna i de högre 

intervallen. Om man inte tar hänsyn till att eleverna när de börjar gymnasiet har höga betyg 

och förmodligen goda förkunskaper (tyvärr är inte sambandet höga betyg och goda 

förkunskaper hundraprocentigt) kan man lätt dra slutsatsen att skolan i sig presterat bra och 

bidragit till elevernas höga betyg. Därför är det viktigt, och detta är även huvudpoängen i 

rapporten, att ta hänsyn till elevernas förkunskaper för att kunna dra slutsatser om hur pass väl 

skolan presterar. Angreppssättet är att utifrån grundskolebetyget i en statistisk flernivåmodell 

skatta det förväntade gymnasiebetyget och jämföra med de faktiska utfallet. Om eleverna har 

ett högre avgångsbetyg än förväntat indikerar detta att skolan har bidragit till elevernas 

kunskapsutveckling, om faktiskt betyg är lägre har skolan lyckats sämre. Termen som 

används för detta mått är ”value added”, vilket kan översättas med kunskapsbidrag eller det 

mervärde som eleverna får genom att ta del av undervisningen i den aktuella skolan. 

 

Rapporten pekar även på annan forskning som funnit samband mellan elevers 

socioekonomiska bakgrund och hur väl de anpassar sig, kan ta del av undervisningen samt 

                                                 
6 ESO (2001) Betyg på skolan – en ESO-rapport om gymnasieskolorna Eva Löfbom 
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vilka betyg de i slutändan får7. Flera faktorer i den sociala bakgrunden spelar roll som 

ekonomisk situation, bostadsområde, om man har svenska som första- eller andraspråk men 

framför allt föräldrarnas utbildningsnivå. Allt detta och mer därtill visar sig i och påverkar hur 

den enskilde individen klarar sig i skolan. Att ta reda på varje elevs förutsättningar i form av 

social bakgrund i form av ovannämnda faktorer är en omfattande process som även utförts i 

vissa studier. Slutsatserna där är att de kunskaper eleven tillskansar sig i grundskolan i hög 

utsträckning är beroende av den socioekonomiska bakgrunden och att dessa sedan fungerar 

som förkunskaper till gymnasiet. Den socioekonomiska bakgrunden har endast marginell 

inverkan för gymnasiebetygen utöver de förkunskaper eleverna har från grundskolan som i sig 

baseras på den socioekonomiska bakgrunden. Författaren menar alltså att det är fullt 

tillräckligt att använda sig av grundskolebetyg som indikator för socioekonomisk bakgrund 

vid bedömning av betygen från gymnasiet. 

 

3.2 Rapport från ESO 2003 

 

Från 2003 finns en rapport från ESO som behandlar de skolor och elever som misslyckas 

inom utbildningsväsendet och försöker finna förklaringsfaktorer till detta8. Där pekar man på 

att social bakgrund är viktig men inte avgörande för hur det faktiskt går för eleven och vilka 

resultat denne når. I stället ligger fokus i forskningen på hur pass avgörande skolans 

utformning och verksamhet är för elevernas prestationer, oavsett social bakgrund. 

Forskningen utgår från de skolor som lyckats bättre än genomsnittet av skolor med samma 

elevförutsättningar i form av grundskolebetyg och bakgrund. Det undersökta området är 

skolornas pedagogiska och sociala klimat och vilken betydelse detta har för elevernas 

utveckling. Skolledning och lärares förväntningar på eleverna, samverkan mellan lärare, 

elever och föräldrar samt gemensamma normer och värderingar om skolans syfte är vad som 

definieras under pedagogiskt och socialt klimat.  

 

Enligt Grosin9 kännetecknas framgångsrika skolor av att kunskapsmålen prioriteras och att 

synen på eleverna är att alla kan lära sig samt att förväntningarna på eleverna är högt ställda. 

Beträffande ledarskapet på skolan är det viktigt att det är tydligt, demokratiskt och inriktat på 

                                                 
7 ESO (2001) Betyg på skolan – en ESO-rapport om gymnasieskolorna Eva Löfbom 
8 ES0 (2003) Skolmisslyckande hur gick det sen? Helene Norberg 
9 Ur ES0 (2003) Skolmisslyckande hur gick det sen? Helene Norberg 
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skolans kunskapsmål. Tvärtemot vad man kan tro kännetecknas framgångsrika skolor inte av 

att man har hittat en (1) pedagogisk metod som fungerar utan att man har stor bredd och 

flexibilitet i undervisningen. För arbetssättet gäller även att individens kunskapsnivå i hög 

utsträckning styr och att fokus ligger på den enskilde eleven, inte eleven som ingående i en 

grupp. Vidare prioriteras regelbunden utvärdering så att eleverna hela tiden vet hur de ligger 

till. Värderingar som styr i dessa skolor utmärks av både kunskapsinriktat och omsorgsinriktat 

klimat, det vill säga man försöker bry sig om eleven som individ, inte bara som elev i skolan. 

Mål och innehåll i undervisningen arbetas fram gemensamt mellan lärarna och det bör råda 

tydliga normer för rättigheter, skyldigheter samt ordning och reda. Man försöker skapa 

positiva relationer mellan lärare och elever som bygger på ömsesidig respekt och förtroende 

samt använder sig av modesta men bestämda sanktioner mot dåligt uppförande. 

 

3.3 Rapport från Utbildningsförvaltningen 2003 

 

Utbildningsförvaltningen i Stockholms Stad har undersökt sambandet mellan grundskolebetyg 

och gymnasiebetyg för att belysa och få en uppfattning om den specifika gymnasieskolans 

bidrag till elevernas kunskapsutveckling10. Undersökningen utgår från att den faktor som bäst 

fångar upp de förutsättningar respektive gymnasium har i utgångsläget är elevernas 

förkunskapsnivå vid övergången grundskola-gymnasieskola. En intressant aspekt som lyfts 

fram är att variationer mellan skolor och program till viss del kan förklaras av att värdering 

och tillämpning av betygskriterier kan skilja sig åt mellan skolor. Denna frånvaro av 

bedömaröverensstämmelse och likvärdighet vid betygssättning är en ofta diskuterad brist i de 

nuvarande läroplanerna. Hänsyn till skillnader i betygssättning i grundskolan behandlas 

genom att elever antagna till en viss gymnasieskola ofta kommer från ett relativt stort antal 

olika grundskolor och skillnaderna i bedömaröverensstämmelse då statistiskt sett sannolikt tar 

ut varandra. En viss risk finns dock om en majoritet av avlämnande grundskolor till en 

specifik gymnasieskola kan antas ha liknande betygsättarkultur i form av generellt för höga 

eller för låga betyg. 

 

Resultaten av studien redovisas som skillnader mellan faktiskt gymnasiebetyg och från 

grundskolebetyget skattat gymnasiebetyg. Metoden är liknande den som använts i ovan 

nämnda ESO-rapport men någon statistisk metod redovisas inte. Stora avvikelser för ett 
                                                 
10 Sambandet mellan grundskolebetyg och gymnasiebetyg läsåret 2002/03 (2003:14) Gymnasierapport. 
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gymnasium jämfört med andra sägs kunna förklaras på två sätt eller i kombination. Ett högre 

faktiskt än skattat betyg kan förklaras med en faktiskt positiv kunskapsutveckling eller att 

betygsättarkulturen skiljer sig på den aktuella skolan. Vid tolkning av resultaten tar studien 

även hänsyn till andra strukturella ram- och påverkansfaktorer. Dessa är antal elever i årskurs 

tre jämfört med elevantal i årskurs ett, andel elever med slutbetyg av avgångseleverna, andel 

elever med grundläggande behörighet till högskolan samt andel elever med reducerat 

program. 

 

Vissa av resultaten pekar mot att det i hög utsträckning är större risk att betygsavvikelser 

beror på skillnader i bedömaröverensstämmelse än att skolorna faktiskt bidrar med mer eller 

mindre till elevernas kunskapsutveckling. För den enskilde eleven kan detta innebära att 

samma kunskapsnivå kan bedömas helt olika beroende på vilken skola man går på, och 

undersökningar som denna borde oroa Skolverket och politiker som ansvariga för rådande 

betygs- och bedömningssystem. 

 

3.4 Gymnasieinspektörernas rapporter 

 

Gymnasieinspektörerna i Stockholms stad har till uppgift att inspektera och granska alla 

gymnasieskolor i Stockholm oavsett huvudman. Arbetet inleddes läsåret 2002/2003 och 

innefattade då inspektion av sexton skolor, elva kommunala och fem fristående. Upplägget är 

att inspektörerna tar del av lokala arbetsplaner och protokoll för att få en bakgrund innan 

besöket genomförs. Inspektionen på plats varar mellan fyra och sju dagar,. Därefter 

sammanställer inspektörerna vad de funnit i en årlig rapport. Syftet med inspektionerna är att 

undersöka kvaliteten på skolorna och infallsvinklarna kategoriseras i kunskaper, elevernas 

ansvar och inflytande, normer och värden samt bedömning och betyg. I samband med 

inspektionen lämnas även förslag till respektive skola inom vilka områden de kan och bör 

utveckla sin verksamhet. 

 

Studien redovisas i kvalitativa termer och ingående variabler är något knepiga att kvantifiera. 

En ansats att i viss mån ändå ta hänsyn till resultaten i gymnasierapporterna är att identifiera 

de områden inspektörerna studerat som överlappar frågor ställda till gymnasieeleverna i 

Stockholms Stads gymnasieundersökningar. De områden där undersökningarna överlappar 
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varandra och där de fått liknande resultat är bland annat elevernas möjlighet att få stöd i 

undervisningen, hur lärarna samverkar samt att betygen är rättvisa. 

 

3.5 Stockholms Stads gymnasieundersökningar 

 

Stockholms gymnasieundersökning har pågått årligen sen läsåret 1999/2000 med avbrott för 

2003/2004 och vars uppgift är att ta reda på vad Stockholms gymnasieungdomar tycker om 

sin skola och sin utbildning11. Syftet med undersökningen är också att resultaten ska fungera 

som planerings- och utvärderingsunderlag både på förvaltningsnivå och i den enskilda skolan. 

Enkäten genomförs för elever i årskurs två och består av cirka 40 frågor där eleverna får svara 

på hur pass nöjda eller missnöjda de är med olika aspekter på undervisning, skolmiljö, lärare 

och deras egna möjligheter att påverka situationen i skolan. Det finns fem svarsalternativ från 

”mycket nöjd” till ”mycket missnöjd” och motsvaras i siffror av 2,0 till –2,0. Inom ramen för 

enkäten får eleverna även gradera de fem faktorer de anser vara viktigast för att verksamheten 

i skolan ska fungera bra. För läsåret 02/03 ansåg eleverna att den viktigaste faktorn var att 

omdömen och betyg är rättvisa följt av att få lära sig sådant man kan få användning för i 

framtiden, att få arbeta med sådant som är roligt och intressant, hur flertalet lärare förmår 

stimulera och väcka intresse samt möjligheterna att hinna med läxor/hemuppgifter. 

 

De övergripande resultaten från 2002/2003 är att en stor del av eleverna, 71 procent, är nöjda 

med sin skola samtidigt som 13 procent är missnöjda, men spridningen mellan olika skolor är 

stor. De största skillnaderna i elevernas svar beror enligt undersökningen på vilken skola 

eleverna går i, vilket program de läser, vilket kön de har samt vilken språkbakgrund de har. 

Av de aspekter eleverna är mest nöjda med finner man hur undervisningen är anpassad till 

elevens kunskapsnivå, att skolan hjälper till att utveckla elevens förmåga att ta ett personligt 

ansvar för sina studier, möjligheten att känna sig trygg i skolan samt att många är nöjda med 

bibliotek och standard på lokalerna även om lokaler för avkoppling mellan lektioner får låga 

poäng. 

 

 

                                                 
11 Stockholms Stads gymnasieundersökning 2002/2003 
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4. Metod för konstruktion av undersökningens modell 
 

I konstruktionen av den här jämförelsemodellen är infallsvinkeln att ge en bred översikt av 

gymnasieskolorna med variabler från flera olika områden. Då det är översikten som 

prioriteras gäller att endast en eller ett fåtal variabler från de olika områdena kan tas med i 

jämförelsen. Modellen bygger på offentliga och kvantifierbara data från undersökningar som 

förväntas vara kontinuerliga, för att skapa möjligheten till framtida tidsserieanalyser i 

jämförelsen. Den forskning och de undersökningar jag tagit del av och hämtat mina data ifrån 

har alla den gemensamma ansatsen att granska och belysa kvaliteten i gymnasieskolan. Som 

tidigare nämnts i avsnittet avgränsningar omfattar den här studien endast de kommunala 

gymnasieskolorna i Stockholms Stad och inte de fristående12. Anledningen är att data till de 

variabler jag valt att ta med inte är offentliga och sammanställda på samma sätt för fristående 

skolor som för kommunala gymnasieskolor. Om, eller förhoppningsvis när, sådana data blir 

tillgängliga är de önskvärda att inkludera i modellen. 

 

Kommunen har skyldighet att upprätta en årlig kvalitetsredovisning för varje skola som ingår 

i det offentliga skolväsendet enligt Förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom 

skolväsendet. I Stockholms Stad görs således utvärdering av skolväsendet för hela staden 

vilket sammanställs i en kvalitetsredovisning där mål, resultat och måluppfyllelse samt 

förbättringsåtgärder redovisas. Utbildningsförvaltningen kontrollerar även att enskilt driven 

verksamhet, fristående skolor, följer de lagar, föreskrifter och riktlinjer som gäller men 

upprättar ingen skriftlig kvalitetsredovisning för dessa. Dock ingår de fristående skolorna i 

gymnasieinspektörernas löpande rapporter som granskar ett begränsat antal skolor varje år. 

I Stockholms gymnasieundersökningar deltar de fristående skolorna på frivillig basis, 

deltagandet har skiftat men trenden går mot att fler och fler fristående skolor väljer att låta 

eleverna ge sina åsikter. Läsåret 04/05 deltog totalt 23 fristående skolor med 1 569 elever. I de 

22 kommunala skolorna deltog cirka 15 000 elever. 

 

För att få kontinuitet i dataunderlaget har jag valt att försöka samla data för elever i samma 

årskull som deltagit i olika undersökningar samt om vilka det insamlats data i form av 

skolspecifika variabler. Därför har jag tagit fram grundskolebetyg för de elever som 

2001/2002 gick i årskurs 1, resultatet av samma elevers bedömningar av skolan för 2002/2003 

                                                 
12 se bilaga 4 för i underökningen ingående skolor 
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från gymnasieundersökningen samt avgångsbetyg när de gick ut gymnasiet 2003/2004. För de 

skolspecifika variablerna har jag använt mig av 2004 års kvalitetsredovisning där även 

grundskolebetyg för eleverna som började gymnasiet 2001 finns. 

 

De underlag jag valt att använda mig av och hämta sekundärdata ifrån är Stockholms Stads 

kvalitetsredovisning för gymnasieskolan 2004 och Stockholms gymnasieundersökning 

2002/2003. De variabler jag valt ut och som redogörs för nedan speglar tillsammans flera 

bakomliggande faktorer och är således indikatorer på andra påverkansfaktorer som ej direkt är 

inkluderade i undersökningen. Som indikator på till exempel socioekonomisk bakgrund visar 

tidigare studier att grundskolebetyget är en legitim uppsamlingsfaktor för detta förutom att 

visa vilka förkunskaper en elev har eller borde ha. Vidare överlappar gymnasieinspektörernas 

rapporter till vissa delar gymnasieundersökningen vilken med sin kvantitativa utformning 

fungerar som indikator även för inspektionsrapporterna. Inspektionerna är heller inte 

heltäckande över alla  Stockholms skolor varje år vilket gör de mindre lämpliga att använda 

vid årsvisa jämförelser men ändå är intressanta ur ett kvalitetsgranskningsperspektiv. 

 

Efter redovisningen av de variabler som inkluderas respektive exkluderas från 

undersökningen följer omräkningsförfarandet där data passas in på den för verktyget valda 

skalan. Därefter tillämpas modellen och ett antal exempeldiagram visar hur det kan se ut samt 

vilka möjliga slutsatser man kan dra av jämföresleverktyget. 
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5. Urval av variabler 
 

Vid studier av kvaliteten på gymnasieskolor och jämförelser mellan dessa blir den naturliga 

utgångspunkten vilka betyg eleverna har när de lämnar gymnasiet. Vilka andra variabler som 

kombineras med detta mått beror på vad man vill undersöka samt till vem undersökningen 

vänder sig. Skolverket är enligt skollagen skyldiga att följa upp att de mål som satts upp för 

verksamheten fullföljs och gör granskningar utifrån detta ändamål. Tidsramen som anges för 

detta är att varje skola ska inspekteras minst var sjätte år13. Respektive huvudman, vanligtvis 

kommunerna, har en skyldighet att upprätta kvalitetsredovisningar varje år. I Stockholm görs 

utvärdering av Utbildningsförvaltningen i form av egna gymnasieinspektioner samt 

kontinuerlig uppföljning i form av olika rapporter.  

 

Om man ska bedöma eller belysa hur en enskild gymnasieskola fungerar finns ett stort antal 

parametrar att ta hänsyn till. Vilka anslag och hur den ekonomiska situationen ser ut är av 

vikt, så också vilken standard och nivå lärarna har på skolan och hur pass duktiga de är på att 

lära ut, det vill säga vilken pedagogisk kompetens de besitter. Vilka resurser har skolan till sitt 

förfogande i form av antal lärare och hur många behövs det? Hur ser elevernas 

socioekonomiska och studiemässiga bakgrund ut, vilka förkunskaper har de när de börjar 

gymnasiet? Hur bra eller dåligt trivs eleverna i skolan och vilken betydelse har detta för deras 

prestationer? 

 

Som redogjorts för ovan i ”Tidigare forskning” har varje studie sin egen inriktning då det 

aldrig går att ta med alla parametrar vid skapandet av en teoretisk modell, men de flesta har 

några saker gemensamt. Avgångsbetyget från gymnasiet återfinns i alla studier och används 

ibland av media som en jämförelse mellan bra och dåliga skolor. Inom forskningen råder här 

konsensus att betygen utan koppling till andra förklaringsvariabler endast ger en bild av hur 

eleverna vid de olika skolorna presterat, inte vad skolorna i sig bidragit till i elevernas 

kunskapsutveckling.  

 

I den här studien kopplas gymnasiebetygen till elevernas grundskolebetyg när de börjar 

gymnasiet, antal lärare per hundra elever, andel behöriga lärare, pedagogisk kompetens, 

måluppfyllelse samt elevernas helhetsomdöme. 

                                                 
13 www.skolverket.se 
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5.1 Elevförutsättningar 
 

 

Grundskolebetyget mäts som genomsnittligt meritvärde från årskurs nio 2001/2002 för att få 

samma elever som gick ut 2003/2004. Betyget är för eleverna i årskurs 1 och dessa kommer 

från ett antal olika grundskolor, upptagningsområdet för en gymnasieskola är vanligtvis 

relativt stort. Det genomsnittliga meritvärdet mäts som summan av de 16 bästa ämnesbetygen 

där 20 poäng erhålls för MVG, 15  poäng för VG och 10 poäng för G. Betygsvärdet för ett 

blockbetyg får man genom att multiplicera blockbetygets värde med antalet ämnen inom 

blocket. 

Som nämnts i avsnittet om tidigare forskning har man funnit signifikanta kopplingar mellan 

socioekonomisk bakgrund och vilket grundskolebetyg en elev får14. Den socioekonomiska 

bakgrunden av betydelse för elevens prestationer i skolan är bland annat föräldrarnas inkomst- 

och utbildningsnivå, bostadsområde och om man har svenska som första- eller andraspråk. 

Dessa socioekonomiska faktorer är viktiga att ta med i jämförelsestudier för att få en 

indikation på vilka förutsättningar respektive elever har att klara gymnasiestudierna. Då en 

specifikation av alla dessa variabler leder till att alltför många variabler inkluderas i 

undersökningen går det att i stället använda grundskolebetyget som uppsamlingsfaktor för 

elevens socioekonomiska bakgrund och därmed öka utrymmet för ytterligare 

förklaringsfaktorer. Genom detta förfarande får man alltså ändå med en indikation på 

socioekonomisk bakgrund utan att direkt inkludera de olika faktorerna. 

 

Tidigare i uppsatsen har även begreppet ”value added” diskuterats vilket går ut på att man 

från grundskolebetyget skattar ett förväntat gymnasiebetyg vilket sen jämförs med faktiskt 

gymnasiebetyg. Skillnaden mellan skattat och faktiskt betyg tillskrivs den enskilda skolan i 

den mån att skolan i sig antingen bidragit till elevens kunskapsutveckling eller lyckats mindre 

bra med att ta tillvara och förvalta elevernas förkunskaper. Detta mått är under utveckling15 

och kommer förhoppningsvis användas i större utsträckning än idag eftersom det är mycket 

användbart vid jämförelser mellan skolor i och med att man tar hänsyn till de olika skolornas 

skilda elevförutsättningar. Den statistiska flernivåmodell som används är relativt komplicerad 

och omfattande varför den inte tas med i denna undersökning. Dock kan man utifrån 

grundskolebetygen relaterat till utfallen av gymnasiebetygen göra en grov bedömning av 

                                                 
14 Sammons, Thomas, Mortimore (1997) 
15 ESO (2001) Betyg på skolan – en ESO-rapport om gymnasieskolorna Eva Löfbom 
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skolans förväntade bidrag till elevernas kunskapsutveckling om man samtidigt tar hänsyn till 

de skolspecifika faktorer som gäller för skolan, antal lärare per hundra elever och andel 

behöriga lärare. 

 

5.2 Skolförutsättningar 

 

Lärartätheten mäts som antal pedagogisk personal per hundra elever och indikerar vilka 

resurser skolan har och vilken möjlighet till individuell uppföljning som finns. Generellt är 

lärartätheten lägre på studieförberedande utbildningar än på yrkesförberedande vilket har sin 

förklaring i att det lämpar sig bättre att undervisa större grupper i teoretiska ämnen än i 

praktiska. Lärartätheten varierar mellan skolorna från 5,3 till 16. Vid jämförelse mellan 

skolorna måste hänsyn tas till att lärartätheten har en direkt koppling till programutbudet på 

den enskilda skolan. Medelvärdet för stadens samtliga gymnasieskolor 2004 var 7,6 jämfört 

med 7,1 läsåret 2002/2003. För de skolor som ingår i den här undersökningen var medelvärdet 

2004 8,1.  

 

Ytterligare en skolspecifik variabel är antalet behöriga/obehöriga lärare och redovisas som  

procentandel behöriga för de olika skolorna. Från Skolverket har två rapporter angående 

vikten av lärarnas behörighet getts ut. Den ena16, dock med brister i det statistiska underlaget, 

pekar på att det inte är avgörande för elevernas prestationer om lärarna är behöriga eller ej. 

Den andra17 visar på att det faktiskt har stor betydelse för eleverna samt att det i många 

arbetsmoment och i förmågan att tolka läroplaner och betygskriterier är viktigt att ha den 

pedagogiska utbildningen som ger lärarbehörighet. Dock kan det vara så att individens 

pedagogiska skicklighet är större än vad som är möjligt att läsa sig till på universitet.  

Vid stora skillnader mellan skolor ifråga om andelen behöriga lärare borde signifikansen av 

den pedagogiska utbildningen avspeglas antingen i elevernas prestationer, deras betyg, eller 

som skillnader i elevernas bedömning av lärarnas förmåga att stimulera och väcka intresse, 

den pedagogiska kompetensen, allt annat lika. 

 

                                                 
16 Skolverket (2005) Att mäta skolors relativa effektivitet - En modellanalys baserad på resurser och resultat 
17 Skolverket (2004) Utbildningsinspektionen 2004 - sammanställningar och analyser av inspektionsresultaten. 
Nr 05:916 
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Specifika kostnadsmått kopplade till varje skola ingick ursprungligen i variabelvalet. Dock är 

bidraget per elev lika för alla skolor plus att det är svårt att finna relevanta skillnader mellan 

skolor inom samma kommun, varför något gemensamt kostnadsmått för skolorna i 

undersökningen inte gick att få fram. Vid studier mellan kommuner går det däremot att 

undersöka skillnader i kostnad per elev där en tänkbar uppdelning skulle kunna göras på 

lokalkostnad och undervisningskostnad. Undervisningskostnad inkluderar löner samt kostnad 

för böcker, datorer och övrig materiel. Den mest intressanta inomkommunala infallsvinkeln 

för kostnader hade varit att få fram respektive skolas lärarlöner, denna siffra är dock inte 

offentlig. Med ett mått på lärarlönernas andel av totala kostnader skulle man kunna relatera 

detta till elevernas prestationer samt deras bedömning av lärarnas förmåga, för att se om det 

finns någon korrelation mellan någon av dessa och lärarnas lön. Frågor man skulle kunna få 

svar på genom detta är om en skola kan locka till sig, i elevernas ögon, bättre lärare genom att 

erbjuda högre löner och om det finns något samband mellan höga löner och höga betyg. 

  

Skolk och sena ankomster är något som många skolor har problem med och frånvaro/närvaro 

är en skolspecifik indikator på trivsel och ambitionsnivå hos eleverna. Gymnasieinspektörerna 

fann i sin inspektionsrunda 2002/200318 en skola med väldigt liten frånvaro där den 

uppenbara förklaringen till den låga frånvaron var välmotiverade elever. Dock gjorde 

inspektörerna även kopplingen av den låga frånvaron till det sätt som bedömning av 

kunskaperna gjordes. På den aktuella skolan hade man en tydlig strategi att fortlöpande 

bedöma kunskaperna i stället för vid enstaka provtillfällen. De anger även att undervisning 

styrd av skriftliga prov, och betyg bestämda mestadels av resultat på prov, ofta ger upphov till 

högre frånvaro. Elever väljer här att hellre stanna hemma en eller par dagar innan provet för 

att läsa in eller läsa ikapp till det aktuella provet. 

Dock sluter sig inspektörerna till att den troligaste anledningen till hög frånvaro helt enkelt är 

att eleverna har låg motivation för skolarbetet. Som exempel nämns att frånvaron på 

yrkesförberedande och estetiska program är högre i kärnämnen än i karaktärsämnen. 

Innebörden av detta är att de kurser som är specifika för programmen, vilka eleverna själva 

valt utifrån intresse, har lägre frånvaro än de ämnen som är gemensamma för alla inriktningar, 

det vill säga kärnämnena. 

Det går därmed även att argumentera för att överlag studiemotiverade elever vilka förväntas 

få höga betyg även uppvisar låg frånvaro och trivs med situationen i skolan. Tyvärr görs ingen 

                                                 
18 Gymnasieinspektörernas rapport för läsåret 2002/2003 
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gemensam sammanställning av frånvaron i de olika kommunala skolorna i Stockholms Stad 

varför detta mått inte kan användas i undersökningen. 

 

5.3 Elevomdömen 

 

I den här undersökningen görs kopplingen mellan betyg och skolförutsättningar men även till 

vad eleverna själva tycker om sina lärare och skolor. Motivet till detta är att lyfta fram 

elevernas åsikter då det är de som tar del av den nationella läroplanen, kommunens upplägg 

av verksamheten och lärarnas dagliga arbete. Från den omfattande gymnasieundersökningen 

finns här utvalt tre aspekter av elevernas bedömningar. Frågorna från 

gymnasieundersökningen är 

 

1. Hur nöjd eller missnöjd är du med din skola när det gäller att omdömen och betyg är 

rättvisa? 

2. Hur nöjd eller missnöjd är du med din skola när det gäller hur flertalet lärare förmår 

stimulera och väcka intresse?  

3. Hur nöjd är du på det hela taget med din skola? 

 

Variablerna från gymnasieundersökningen är i sin ursprungliga form svarsfrekvens på olika 

frågor uppdelat på mycket missnöjd, ganska missnöjd, varken eller, ganska nöjd och mycket 

nöjd. En uppdelning ger ett visst antal missnöjda och ett antal nöjda med olika styrka. Jag har 

valt att fokusera på de som är nöjda, det vill säga de som tycker att skolan fungerar bra och 

kopplar detta till övriga variabler.  

 

Den första frågan om omdömen och betyg är rättvisa eller ej går att koppla till måluppfyllelse 

i betygssättning så som det är beskrivet i Läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf94. 

Där betonas vikten av lärarens förmåga att tolka och kommunicera mål och betygskriterier till 

eleverna. Samtidigt är denna fråga i gymnasieundersökningen en av de som eleverna rankar 

högst, det vill säga en av de faktorer som eleverna anser vara viktigast för att skolan ska 

fungera bra. Måluppfyllelse i denna aspekt är även en av de faktorer skolinspektörerna 

bedömer i sina rapporter. Från gymnasieinspektörernas rapporter framgår att 

kommunikationen emellanåt är bristfällig varför detta är en viktig faktor att ta hänsyn till. 

”Informationen till eleverna om betygskriterierna är ofta otillräcklig för att de skall kunna 
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förstå och använda sig av kriterierna i lärandet. Eleverna får också dålig återkoppling på sin 

kunskapsutveckling i förhållande till betygskriterierna. Det är vanligt att enstaka prov i alltför 

hög utsträckning avgör vilka betyg eleverna får. Det förekommer alltför lite av samarbete 

mellan lärarna på skolorna och mellan skolorna för att säkra likvärdigheten i fråga om 

bedömning och betygssättning19.” 

Elevernas bedömning av hur pass rättvisa omdömen och betyg är ger således även en 

indikation på lärarnas förmåga att kommunicera kursmål och betygskriterier. 

 

Den andra frågan där eleverna får svara på hur pass nöjda eller missnöjda de är med hur 

flertalet lärare förmår stimulera och väcka intresse kan sägas vara en indikation på lärarnas 

pedagogiska kompetens. Oavsett utbildningsnivå eller formella kunskaper hos lärarna är det 

hur pass väl eleverna upplever att lärarna förmår stimulera och väcka intresse som verkligen 

indikerar vilken pedagogisk kompetens de besitter. Det finns exempel på mycket väl utbildade 

lärare som trots det inte lyckas inspirera eleverna. Då läraryrket är en profession avhängigt 

lärarens personlighet och identitet20 behövs förmodligen någonting som är svårt att läsa sig 

till, det bör bland annat finnas ett genuint intresse för att kommunicera och interagera med 

ungdomar. Vissa individer har denna naturliga fallenhet vilket gör att de utan formell 

pedagogisk utbildning kan verka som duktiga och uppskattade lärare, ofta med ämneskunskap 

från yrkesverksamhet eller universitet. Tillsammans med måttet andel behöriga/obehöriga 

lärare utgör de en indikator på vilken betydelse den formella pedagogiska utbildningen har. 

Dock kan sägas att för att försäkra sig om en hög nivå hos lärarna bör viss pedagogisk 

kunskap alltid finnas som stöd i det dagliga arbetet. Med koppling till vad som ovan sagts blir 

således elevernas bedömning av lärarnas förmåga att stimulera och väcka intresse relevant 

indikator på lärarnas pedagogiska kompetens. 

 

Elevernas helhetsomdöme fås från fråga 3 och är totalbetyget på respektive skola. Svaren 

fungerar som en informationsvariabel på hur nöjda eller missnöjda eleverna är på det hela 

taget med sin skola. Övervägande del av gymnasieeleverna läsåret 2002/2003 var ganska eller 

mycket nöjda med sin skola (71%), andelen ganska eller mycket missnöjda låg på 13 procent. 

En uppdelning mellan program visar att elever på yrkesförberedande utbildningar är något 

mindre nöjda än elever i andra typer av utbildningar. 

 

                                                 
19 Gymnasieinspektörernas rapport för läsåret 2002/2003 
20 Kernell, L-Å. (2002). Att finna balanser 
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De variabler som slutligen valts ut är grundskolebetygen för Samhällsprogrammet och 

Handel- och administrationsprogrammet från ingångsåret 2001/2002, avgångsbetygen för 

samma elever 2003/2004. För skolspecifika variabler är antal lärare per hundra elever och 

andel behöriga lärare med pedagogisk utbildning inkluderade. De elevrelaterade variablerna 

från gymnasieundersökningen är den pedagogiska kompetensen i form av elevernas omdömen 

på hur pass väl lärarna förmår stimulera och väcka intresse, om omdömen och betyg är 

rättvisa samt elevernas helhetsomdömen på sina respektive skolor. 

 
 

 GrU 
SP 

01/02 

GY 
SP 

03/04 

GrU 
HP 

01/02

GY 
HP 

03/04

Antal 
lärare per 

100 
elever 

Andel 
behöriga

Pedago
gisk 

kompete
ns 02/03

Omdöm
en/betyg 
rättvisa 
02/03 

Helhetso
mdöme 
02/03 

Brännkyrka 195 13,1   6,5 96% 39% 41% 57% 
Blackeberg 256 16,2   5,8 96% 64% 52% 92% 
Bromma 219 13,4 152 13,9 13,5 98% 27% 36% 29% 
Farsta 203 14,1 156 13,1 8,6 88% 42% 44% 61% 
Frans Schartau 249 14,3 199 12,3 7,2 97% 39% 41% 56% 
Hässelby 194 13,0   7,0 76% 46% 49% 91% 
Höglandsskolan 242 15,5   5,3 100% 78% 82% 88% 
Kista   141 11,9 13,6 100% 60% 56% 58% 
Kungsholmen 274 17,2   5,4 92% 60% 57% 90% 
Kärrtorp 259 15,9   6,4 94% 41% 61% 86% 
Norra Real 255 15,0   6,0 91% 41% 46% 69% 
Skärholmen 174 12,7 138 12,8 16,0 73% 46% 41% 63% 
Södra Latin 284 17,4   7,8 92% 61% 58% 91% 
Spånga 201 12,6   6,2 100% 55% 46% 78% 
Tensta 197 12,3 133 11,9 8,0 95% 52% 39% 64% 
Thorildsplan 223 13,8   7,7 87% 55% 53% 81% 
Östra Real 258 15,3   6,3 98% 45% 50% 72% 
Genomsnitt 237 14,9 158 12,6 7,6 87% 51% 50% 71% 
 

Figur 1. Källdata 
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6. Omräkning av variabelvärden 
 

De variabler som valts ut antar i sina ursprungliga värden både heltal i olika skalor och 

procentandelar. För att kunna jämföra dessa i ett gemensamt diagram krävs att alla värden 

räknas om till en enhetlig skala. Detta kan göras med hjälp av den räta linjens ekvation21 som 

för varje befintligt y-värde returnerar ett nytt x-värde för valt intervall, i det här fallet mellan 0 

och 5. Linjens ekvation i allmän form, y = k . x + m, anger skärningspunkt och lutning. 

Bokstaven k kallas riktningskoefficient och anger linjens lutning. Bokstaven m ger y-

koordinaten för x = 0, det vill säga linjens skärningspunkt med y-axeln. 

 

För att få så stor spridning som möjligt i diagrammet har jag lokaliserat linjens högsta och 

lägsta värde för respektive intervall och lagt till utrymme för möjligheten att eventuella nya 

data ligger utanför detta område. Exempelvis är lägsta gymnasiebetyg i undersökningen 11,9 

och högsta 17,4. Som lägsta värde i diagrammet har jag 10,8 vilket antar värdet 0 och som 

högst 18,4 vilket antar värdet 5. 

 

Samma metod används för alla värden22. 

 
 Möjligt intervall Avgränsat intervall
 

Grundskolebetyg 0-320 125-300 
Gymnasiebetyg 0-20 10,8-18,4 
Antal lärare/100elev 1-20 2-16 
Andel behöriga 0-100% 62-100 
Pedagogisk kompetens 0-100% 15-90 
Rättvisa omdömen/betyg 0-100% 27-90 
Helhetsomdöme 0-100% 12-100 
 
För till exempel gymnasiebetygen lyder linjens ekvation y = 1,525 . x + 10,775 och det högsta 

betyget 17,4 antar värdet 4,32. Alla värden är kontinuerliga och avgränsade till två decimaler. 

 

                                                 
21 Byström, J. (1998), Grundkurs i statistik 
22 För värden, se bilaga 2 
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7. Tillämpning och resultat av modellen 
 

Jämförelseverktyget illustreras som ett spindeldiagram. Fördelen med detta är att det ger en 

god överblick av flera olika variabler samt en indikation om vilka faktorer som kan tänkas 

hänga ihop och påverka varandra. 

 

Exempel nedan visas av hur verktyget kan användas och hur det då ser ut samt vilka slutsatser 

man kan dra av olika jämförelser. Bakom varje diagram ligger en excelfil med omräknade 

variabelvärden som visas i spindeldiagrammet. Observera att i jämförelsemodellen visas 

skillnader mellan värden på en utdragen skala från 0 till 5. Intrycket kan emellanåt bli att det 

skiljer väldigt mycket mellan olika skolor. Mestadels är så inte fallet för dessa skolor, så för 

att skapa sig en helhetsbild bör man samtidigt titta på de underliggande faktiska värdena.  

 

Antalet möjliga jämförelser är stort varför modellen lämpar sig bättre för visning i dator eller 

som en web-baserad lösning. Jag har dock valt ut några utmärkande jämförelser för att ge en 

förklaring till hur verktyget kan användas och vilka olika tolkningar som kan göras av 

diagrammen. 
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7.1 Analys diagram 1-2, Farsta och Frans Schartau samhälls- och 

handelsprogram 
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Diagram 2 
 
 
På samhällsprogrammet vid Farsta gymnasium och Frans Schartau som visas i det övre 

diagrammet skiljer sig grundskolebetygen åt i den mån att Farstas ligger väsentligt lägre 

jämfört med Frans Schartau medan avgångsbetygen ligger relativt nära varandra. För handels- 

och administrationsprogrammet, handelsprogrammet, vilket visas i det nedre diagrammet 

återfinns samma mönster. Frans Schartaus elever har väsentligt högre ingångsbetyg när de 

började gymnasiet men fick förvånansvärt nog lägre betyg från gymnasiet än eleverna i Farsta 

gymnasium. 

Två av de övriga variablerna skiljer åt mer än de andra, antal lärare per hundra elever och 

andel behöriga lärare. För antalet lärare visar diagrammet att Farsta ligger över snittet för de 

undersökta skolorna (8,1) med sina 8,6 lärare per hundra elever medan Frans Schartau har 7,2. 

Andelen behöriga lärare är betydligt större på Frans Schartau (97%) än på Farsta gymnasium 

(88%). Det går inte att finna något statistiskt säkerställt samband för att fler lärare per hundra 

elever per automatik ger fler lärare utan behörighet, men sannolikheten finns att ju fler lärare 

en skola har desto större bör andelen vara som saknar behörighet då det inte alltid är lätt att 

hitta personal med exakt rätt kompetens. 

Frågan är också hur man ska tolka det faktum att betygen för eleverna på Farsta gymnasium 

uppvisar en trend att förbättras mer än motsvarande betyg på Frans Schartau. Då ingen 
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skattning har gjorts av förväntat gymnasiebetyg går det inte att dra absoluta slutsatser av 

resultaten men här är trenden så pass tydlig att det borde finnas orsaker till skillnaderna i 

gymnasiebetyg. Med stöd av tidigare forskning kan vi sluta oss till att det finns två möjliga 

orsakssamband. Antingen är det så att Farsta gymnasium de facto bidrar mer till elevernas 

kunskapsutveckling än Frans Schartau, eller så skiljer sig betygsättarkulturen åt på de båda 

skolorna eller en kombination av dessa. 
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7.2 Analys diagram 3-4, Norra Real och Östra Real, Höglandsskolan och 
Skärholmen 
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Diagram 4 
 
 
Norra Real och Östra Real är två innerstadsskolor som till många delar liknar varandra. Ur ett 

jämförelseperspektiv har skolorna väldigt liknande elevförutsättningar då eleverna på Norra 

har med sig grundskolebetyget 255 och eleverna på Östra 258. Även överensstämmelsen i 

gymnasiebetyg är stor. Norras elever får i snitt 15,0 och Östras 15,3. Det som skiljer skolorna 

åt är andelen behöriga lärare och måluppfyllelse. 98% av lärarna på Östra Real är formellt 

behöriga medan Norra ligger strax under snittet (93%) med sina 91%. Måluppfyllelsen 

beskriver hur pass nöjda eller missnöjda eleverna är med om de betyg och omdömen som sätts 

är rättvisa eller ej, och indikerar även i viss mån huruvida lärarna har lyckats förklara och 

kommunicera kursmål och betygskriterier. Östra Reals elever ligger på snittet för 

undersökningen där varannan elev är nöjd och varannan missnöjd. Eleverna på Norra Real är 

mer missnöjda än nöjda där 46 procent tillhör den senare kategorin.  

Här ges en indikation på att lärarna på Östra Real där procentuellt sett fler lärare är behöriga 

möjligtvis är bättre på att kommunicera läroplan och betygskriterier till sina elever, och skulle 

kunna förklara varför eleverna också är mindre missnöjda med omdömen och betyg än sina 

kamrater på Norra Real.  

Med en annan infallsvinkel kan man tolka det så att eleverna på Östra Real totalt sett får ett 

högre gymnasiebetyg och av den anledningen är mer nöjda än de på Norra Real. Dock faller 
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denna ingångsvinkel då eleverna ju har uttryckt sin åsikt om betyg och omdömen i årskurs två 

och avgångsbetygen är satta ett år senare. En generell tillämpning att elever i olika årskurs ger 

liknande svar skulle dock möjliggöra denna alternativa tolkning. 

 

Höglandsskolan är ett gymnasium med estetisk profil och endast cirka 180 elever. 

Förutsättningar för en mindre skola kan skilja sig i form av ett intimare klimat med bättre 

kontakt mellan elever och mellan lärare och elever. En förmodad spiraleffekt förekommer 

säkert där ett bra arbetsklimat håller i sig och blir bättre medan ett sämre på samma vis sprider 

sig över större delar av skolan än om skolan haft fler elever. Av den här jämförelsen att döma 

verkar det i nuläget råda ett extremt gott klimat där eleverna är nöjda med de flesta aspekterna 

i skolan. Noterbart är att Höglandsskolan är den i undersökningen som har minst antal lärare 

per hundra elever och att alla lärare är behöriga. Gymnasiebetygen ligger över snittet och 

följer grundskolebetygen som även de ligger över genomsnittet för skolorna i 

undersökningen. 

 

 

 

Som jämförelse i diagrammet är Skärholmens gymnasium representerat, också det betecknat 

som en liten skola, dock med sina cirka 560 elever klart fler än på Höglandsskolan. 

Gymnasiet i Skärholmen har hela 16 lärare per hundra elever vilket till viss del kan förklaras 

av att skolan har flera yrkesförberedande program där lärartätheten generellt är högre än på 

skolor med uteslutande studieförberedande program. Dock är andelen behöriga lärare den 

lägsta i jämförelsen med sina 73 procent. Eleverna i Skärholmens gymnasium har även de 

lägsta grundskolebetygen men får ändå relativt höga gymnasiebetyg. En sammankoppling av 

dessa faktorer skulle innebära att större resurser och fler lärare ger grund för högre 

prestationer. Än mer markant är detta på skolans handelsprogram där gymnasiebetygen till 

och med ligger över motsvarande för samhällsprogrammet, 12,8 mot 12,7. Det som är 

förvånande med detta är att grundskolebetyget som indikerar förkunskaper ligger på 146 för 

de elever som 2001 började på Handelsprogrammet och 174 för de som valde 

Samhällsprogrammet. Kanske är denna skillnad inom aktuell skola ett utslag av högre 

lärartäthet på det yrkesförberedande Handelsprogrammet då elevernas betyg på pedagogisk 

kompetens ligger nära genomsnittet, eller en skillnad i betygsättarkultur. 
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7.3 Analys diagram 5-6, Blackeberg och Kärrtorp, Hässelby och Södra 

Latin 
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Diagram 6 
 
 
Även Blackeberg och Kärrtorp har liknande elevförutsättningar och båda dessa ligger liksom 

Norra och Östra Real inom intervallet 250 till 260 för grundskolebetyg och mellan 15 och 

16,2 för gymnasiebetygen. För dessa fyra skolor verkar bedömaröverensstämmelsen vara god 

och den enda som utmärker sig betygsmässigt är Blackeberg där grundskolebetyget 256 följs 

av höga 16,2 i gymnasiebetyg. 

Dock ser bilden lite annorlunda ut när man jämför Blackeberg och Kärrtorp i vad eleverna 

uttryckt i gymnasieundersökningen. Eleverna har svarat markant olika på hur lärare överlag 

förmår stimulera och väcka intresse, här betecknat som pedagogisk kompetens, och graden av 

nöjdhet med hur pass rättvisa omdömen och betyg är, måluppfyllelsen. För eleverna på 

Kärrtorps gymnasium är endast 41 procent nöjda med hur lärare förmår stimulera och väcka 

intresse vilket är klart under snittet på 50 procent. Samtidigt ligger de över snittet för skolorna 

i undersökningen i avseendet att de är mer nöjda än missnöjda med aspekten att de betyg och 

omdömen som ges är rättvisa. På Blackebergs gymnasium är man tvärtom mer nöjd med 

lärarnas förmåga medan nöjdheten med de betyg som sätts inte skiljer sig mycket från snittet. 

 

Intuitivt är det lätt att dra slutsatsen att höga betyg ger nöjda elever. Jämförelsen mellan 

Hässelby gymnasium och Södra Latin ger visst belägg för att så inte behöver vara fallet. Här 
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måste man ge en eloge till de som utformat gymnasieundersökningen i den mening att man 

lyckats skilja nöjdhetsaspekten från betygsutfallen så till vida att inte Hässelby är ett 

undantag. Man skulle gärna tro att elevernas trivsel och nöjdhet med sin skola har högt 

samband med vilka betyg de får. Resultaten från Hässelby pekar på att det sambandet inte 

behöver gälla. Eleverna på Hässelby gymnasium är överlag lika nöjda med helheten på sin 

skola som eleverna på Södra Latin som har de högsta betygsvärdena i undersökningen. Det 

lägre antalet lärare per hundra elever och mindre andel behöriga i Hässelby skulle kunna vara 

det som ger utslag i de lärarrelaterade nöjdhetsomdömena. För nöjdheten med hur rättvisa 

omdömen och betyg är ligger Hässelbyelevernas svar nära snittet men för pedagogisk 

kompetens är de mindre nöjda än genomsnittseleven. 
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7.4 Analys diagram 7-8, Bromma Sp och Hp på två olika sätt 
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Diagram 8 
 

 

I jämförelseverktyget finns möjlighet att själv välja hur värden ska visas. För Bromma 

gymnasiums samhällsprogram och handelsprogram visas två olika förslag. Det första 

diagrammet, diagram 7, visar betygskategorier både för samhällsprogrammet och 

handelsprogrammet samt genomsnittet för programmen. Diagram 8 visar endast programmen 

på Bromma gymnasium. Variabler utöver grundskolebetyg och gymnasiebetyg är 

gemensamma vilket tydliggörs i diagram 8. Noterbart här är att grundskolebetyget för 

eleverna på handelsprogrammet är avsevärt lägre än de som gick samhällsprogrammet men 

gymnasiebetyget högre på handelsprogrammet. Detta är samma tendens som för de andra 

skolorna som har både samhällsprogram och handelsprogram, eleverna på 

handelsprogrammen har generellt sett bättre betygsutveckling än elever på samma skola som 

läser på samhällsprogrammen. 
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8. Resultat av tillämpningen 
 
För att ta reda på om variablerna är inbördes beroende av varandra, det vill säga om 

variablerna samvarierar har jag tagit fram korrelationen. De variabler jag undersökt 

korrelationen för är 

 

1. Grundskolebetyg – gymnasiebetyg  93% 

2. Helhetsomdöme – gymnasiebetyg  67% 

3. Rättvisa betyg – gymnasiebetyg  61% 

4. Pedagogisk kompetens - helhetsomdöme 60% 

5. Pedagogisk kompetens – gymnasiebetyg 40% 

6. Andel behöriga lärare – gymnasiebetyg 30% 

7. Andel behöriga – rättvisa betyg  20% 

8. Andel behöriga – pedagogisk kompetens 12% 

9. Antal lärare – gymnasiebetyg  -44% 

 

De fyra första variablerna uppvisar signifikant samvariation medan viss samvariation 

föreligger för variablerna ’antal lärare - gymnasiebetyg’ (negativ) och ’pedagogisk 

kompetens– gymnasiebetyg’ och mycket svag eller ingen samvariation för resterande 

variabelpar. Den negativa samvariationen för ’antal lärare - gymnasiebetyg’ kan vid en första 

anblick verka förvånande, stiger betygen med färre antal lärare?! Detta är troligtvis inte en 

korrekt slutsats, utan svaret står i stället att finna i det faktum att lärartätheten av naturliga skäl 

är högre på yrkesförberedande program än på studieförberedande, samtidigt som 

genomsnittsbetygen är högre på de studieförberedande programmen. 

 

Intressant är att det nästan inte finns någon samvariation alls mellan variablerna andel 

behöriga lärare och pedagogisk kompetens (enligt elevomdöme). Detta indikerar att eleverna 

inte uppfattar lärare utan formell kompetens som sämre eller bättre i sin förmåga att stimulera 

och väcka intresse. Dock är andelen obehöriga lärare för de undersökta skolorna 

förhållandevis liten varför det inte går att dra alltför långtgående slutsatser av just detta värde. 

Det finns inte någon nämnvärd samvariation mellan variablerna ’andel behöriga lärare och 

rättvisa betyg’, vilket tyder på att eleverna inte upplever någon större skillnad i hur behöriga 

respektive obehöriga lärare förmår sätta rättvisa betyg eller inte. En möjlig slutsats av detta är 

att den formella kompetensen inte heller här är avgörande för hur eleverna upplever lärarens 
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förmåga att sätta rättvisa betyg. Av vikt är att observera att både ’rättvisa betyg’ och 

’pedagogisk kompetens’, är omdömen från eleverna. 

 

I den här undersökningen är det ingående antalet skolor relativt litet, 17 stycken. Därför är det 

mindre lämpligt att dra slutsatser utifrån dessa och applicera på andra skolor med andra 

förutsättningar. Med uppföljning av denna modell med ett års förskjutning blir det lättare att 

se om modellen håller och om de ingående variablerna uppvisar stora skillnader över tid eller 

ej. En föraning om detta kan man få genom studier av de tidsserier som finns tillgängliga för 

vissa av variablerna. Gymnasiebetygen mellan årskullar skiljer sig ganska mycket och verkar 

inte vara stabilt över tid. Omvänt uppvisar variablerna från gymnasieundersökningen relativt 

stor stabilitet, skillnaderna mellan svaren från olika undersökningsår på samma frågor skiljer 

sig inte så mycket åt. 
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9. Reflektioner 

 

Modellen är tänkt att ge en översiktlig analys av nuläget i olika kommunala gymnasieskolor i 

Stockholms Stad genom jämförelser av de olika variablerna. Modellen prioriterar översikten 

på bekostnad av detaljinformation om de olika fenomenen samt att analysutrymmet för 

användaren är relativt fritt. De samband som går att utläsa av modellen är inte absoluta, det 

står varje användare fritt att själv lägga an sitt eget analysperspektiv vilket även avgör vilka 

slutsatser som kan dras. 

 

Överlag fungerar modellen som tänkt men det avgörande är hur de olika användarna uppfattar 

den vilket även vore intressant att undersöka i vidare studier. Modellen går även att tillämpa 

på fler program än de som redovisats i den här studien. Med bättre tillgång till data för de 

fristående skolorna, vilket utvecklingen pekar mot att det kommer finnas, vore det intressant 

att i framtiden även inkludera dessa. Ytterligare en utvecklingsaspekt för modellen är att 

utöka datafångsten till att omfatta tidsserier för att kunna utläsa tendenser för de olika 

skolorna i kommunen. 

 

En djupare statistisk analys av grundskolebetyg och gymnasiebetyg skulle även innebära att 

man kan inkludera måttet value added, för att få en klarare uppfattning om de olika skolornas 

bidrag till sina elevers kunskapsutveckling. En grov uppskattning av detta kan utläsas av 

modellen idag, men med hjälp av en statistisk flernivåmodell blir utfallet säkrare och 

förklaringsfaktorer till skillnader lättare att utläsa i modellen. 

 

Det främsta kunskapsbidraget modellen ger är inkluderandet av elevomdömen vid jämförelser 

mellan gymnasieskolor som ett komplement till i andra undersökningar mer frekvent 

förekommande jämförelsevariabler. Detta har även gett möjlighet till kvantifiering av andra 

kvalitativa undersökningsaspekter och fungerar i den meningen uppsamlande för flera andra 

variabler. 
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BILAGA 1 Källdata 
 

 GrU 
SP01/0

2 

GY 
SP03/0

4 

GrU 
HP01/0

2 

GY 
HP03/0

4 

Antal 
lärare 

per 100 
elever 

Andel 
behöri

ga 

Pedagog
isk 

kompete
ns 02/03

Måluppf
yllelse 
02/03 

Helhets
omdöm
e 02/03

N 

Brännkyrka 195 13,1   6,5 96% 39% 41% 57% 179 
Blackeberg 256 16,2   5,8 96% 64% 52% 92% 265 
Bromma 219 13,4 162 13,9 13,5 98% 27% 36% 29% 233 
Farsta 203 14,1 160 13,1 8,6 88% 42% 44% 61% 222 
Frans Schartau 249 14,3 207 12,3 7,2 97% 39% 41% 56% 192 
Hässelby 194 13,0   7,0 76% 46% 49% 91% 85 
Höglandsskolan 242 15,5   5,3 100% 78% 82% 88% 59 
Kista   156 11,9 13,6 100% 60% 56% 58% 73 
Kungsholmen 274 17,2   5,4 92% 60% 57% 90% 296 
Kärrtorp 259 15,9   6,4 94% 41% 61% 86% 269 
Norra Real 255 15,0   6,0 91% 41% 46% 69% 249 
Skärholmen 174 12,7 146 12,8 16,0 73% 46% 41% 63% 111 
Södra Latin 284 17,4   7,8 92% 61% 58% 91% 257 
Spånga 201 12,6   6,2 100% 55% 46% 78% 132 
Tensta 197 12,3 143 11,9 8,0 95% 52% 39% 64% 176 
Thorildsplan 223 13,8   7,7 87% 55% 53% 81% 241 
Östra Real 258 15,3   6,3 98% 45% 50% 72% 252 
Genomsnitt 237 14,9 162 12,6 8,1 93% 50% 50% 72% 4121 
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BILAGA 2 Variabelvärden 
 

 GrU SP 
01/02 

GY SP 
03/04 

GrU HP 
01/02 

GY HP 
03/04 

Antal 
lärare/1

00 
elever 
03/04 

Andel 
behörig

a lär 
03/04 

Pedago
gisk 

kompet
ens 

02/03 

Måluppf
yllelse 
02/03 

Helhets
omdöm
e 02/03

Brännkyrka 0,93 1,51   1,53 4,49 1,60 1,08 2,54 
Blackeberg 3,43 3,56   1,30 4,41 3,27 1,96 4,54 
Bromma 1,91 1,75 0,96 2,06 4,10 4,79 0,80 0,68 0,94 
Farsta 1,25 2,18 0,90 1,52 2,30 3,39 1,80 1,32 2,77 
Frans Schartau 3,14 2,32 2,10 0,98 1,80 4,59 1,60 1,08 2,49 
Hässelby 0,89 1,49   1,73 1,78 2,07 1,72 4,49 
Höglandsskolan 2,85 3,10   1,13 5,00 4,20 4,36 4,31 
Kista   0,79 0,71 4,11 5,00 3,00 2,28 2,60 
Kungsholmen 4,16 4,21   1,16 3,99 3,00 2,36 4,43 
Kärrtorp 3,55 3,35   1,51 4,20 1,73 2,68 4,20 
Norra Real 3,39 2,78   1,38 3,84 1,73 1,48 3,23 
Skärholmen 0,07 1,28 0,54 1,32 5,00 1,40 2,07 1,08 2,89 
Södra Latin 4,57 4,32   2,00 3,93 3,07 2,44 4,49 
Spånga 1,17 1,20   1,45 5,00 2,67 1,48 3,74 
Tensta 1,01 0,98 0,46 0,76 2,10 4,38 2,47 0,92 2,94 
Thorildsplan 2,07 1,95   2,00 3,31 2,67 2,04 3,91 
Östra Real 3,51 2,97   1,47 4,79 2,00 1,80 3,40 
Genomsnitt SP 2,37 2,43 2,12 4,02 2,34 1,81 3,41 
Genomsnitt HP   0,96 1,23 2,12 4,02 2,34 1,81 3,41 
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BILAGA 3a Jämförelseverktyget för SP 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

0

1

2

3

4

5
GrU SP 01/02

GY SP 03/04

Antal lärare/100 elever 03/04

Andel behöriga lär 03/04Pedagogisk kompetens 02/03

Måluppfyllelse 02/03

Helhetsomdöme 02/03

Brännkyrka
Blackeberg
Bromma
Farsta
Frans Schartau
Hässelby
Höglandsskolan
Kista
Kungsholmen
Kärrtorp
Norra Real
Skärholmen
Södra Latin
Spånga
Tensta
Thorildsplan
Östra Real
Genomsnitt SP
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BILAGA 3b Jämförelseverktyget för HP 
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GrU HP 01/02

GY HP 03/04

Antal lärare/100 elever 03/04
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Bromma
Farsta
Frans Schartau
Kista
Skärholmen
Tensta
Genomsnitt HP



 45

BILAGA 4 I undersökningen ingående skolor 
 

Urvalskriterier för de i undersökningen ingående skolorna: 

 Kommunal skola i Stockholms Stad 

 Inrapporterade grundskolebetyg 2001/02 

 Inrapporterade gymnasiebetyg 2003/04 

 Deltagande i gymnasieundersökningen 

 Skolan har Samhällsprogrammet 

 Skolan har Handel- och administrationsprogrammet 

 

De kommunala gymnasieskolorna i undersökningen är: 

 

• Blackebergs gymnasium (BL). Profilerar sig bland annat med kultur, miljö, hälsa och internationalisering. Totalt ca 1300 elever. 

• Bromma gymnasium (BM). Skolan har en IT-profil och har distansundervisning för idrottselever. Totalt ca 870 elever. 

• Brännkyrka gymnasium (BK). En skola som erbjuder en tydlig profilering inom hälsa, beteendevetenskap, juridik och naturvetenskap. Totalt    

   ca 800 elever.  

• Farsta gymnasium (FA). Gymnasieskolan har en idrotts- och hälsoprofil. Totalt ca 900 elever. 

• Frans Schartaus gymnasium (FC). Har en profil mot ekonomi, handel och internationalisering med Europa i fokus. Totalt ca 920 elever. 

• Hässelby gymnasium (HÄ). Skolan har inriktning mot media. Totalt ca 380 elever. 

• Höglandsskolan (HÖ). Ger studieförberedande program med estetisk profil. Totalt ca 180 elever (på gymnasiet). 

• Kista gymnasium (KI). Modern utbildning i samverkan med näringslivet. Totalt ca 380 elever. 
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• Kungsholmens gymnasium/Stockholms musikgymnasium (KM). Teoretiska utbildningar. På musikgymnasiet ges kvalificerad  

   musikutbildning. På den internationella sektionensker all undervisning på engelska. Totalt ca 1000 elever. 

• Kärrtorps gymnasium (KP). Profil mot media. Totalt ca 1017 elever. 

• Norra Real (NR). Profilerar sig bl.a. med en forskningsinriktning inom NV-programmet. Totalt ca 860 elever. 

• Skärholmens gymnasium (SK).. Internationell profil och fotbollsklasser. Totalt ca 560 elever. 

• Spånga gymnasium (SP). Företagargymnasium. Totalt ca 480 elever. 

• Södra Latins gymnasium (SL). Skolan har en estetisk profil med utbildning i dans, teater, bild och formgivning. Totalt ca 930 elever. 

• Tensta gymnasium (TE). Forskarinriktningen genomsyrar naturvetenskapsprogrammet. Totalt ca 650 elever. 

• Thorildsplans gymnasium (TH). Totalt ca 980 elever. 

• Östra Reals gymnasium (ÖM). Journalistik, juridik, ekonomi och Life science. Totalt cirka 1000 elever. 

 
 
Skolor som ej redovisas i undersökningen: 
 

• Enskede gårds gymnasium (EG). En renodlad yrkesförberedande skola. Totalt ca 600 elever. 

• Fogelströmska gymnasiet (UCIV). Vänder sig till de ungdomar som saknar behörighet att söka ett nationellt program. Totalt ca 680 elever. 

• Riddarfjärdens gymnasium/Kungliga Svenska Balettskolan (RI). Skolan är yrkesinriktad (dans och media) och har en konstnärlig. Totalt ca  

   340 elever. 

• S:t Eriks gymnasium (SE). Totalt ca 1290 elever. Ej Samhällsprogrammet. 

• S:t Görans gymnasium (SG). Skolan undervisning inom restaurang- och hantverksutbildningar. Totalt ca 1020 elever.  

• Stockholms Hotell- och Restaurangskola (HO). Totalt ca 660 elever. 
 
 
 


