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Framtidslust – viljan att vilja mer  

I Kunskapsförbundet är elevens drömframtid vår vision. Framtidslust handlar om att vilja ta sig vidare 
och att känna att man är exalterad över allt som är möjligt längre fram. Vad framtiden ska innehålla 
är upp till var och en att önska. I våra skolor hjälps vi åt att formulera drömmarna och tillsammans 
hitta vägar att nå dem. 

Kunskapsförbundet ska vara en drömfabrik för alla, ett ställe där eleverna kan få hjälp att nå sina 
drömmar och känna framtidslust, oavsett vem man är. Elever kommer från olika håll och kanter och 
har sina egna drömmar om framtiden, stora som små. Förbättrade kunskaper, yrkesskicklighet eller 
kanske en hållbar och demokratisk planet för mänskligheten? Alla drömmar är välkomna. 
Kunskapsförbundet erbjuder eleverna det som är det viktigaste för uppfyllandet av alla livsdrömmar: 
utbildning och kunskap, personlig utveckling, sammanhang och goda relationer men kanske framför 
allt framtidslust, viljan att vilja mer. I Kunskapsförbundet ska alla bli så mycket de kan. 

Kunskapsförbundet är en organisation med framtidslust. Som huvudman vill vi också bli mer, och 
bättre. Det gäller på många områden, men framför allt vill vi bli bättre på att uppfylla vårt 
övergripande mål. Det som uttrycker att alla elever ska nå alla sina mål, så att de lämnar oss med 
optimala möjligheter att förverkliga sina framtidsdrömmar. Om vi ska lyckas med detta måste alla i 
Kunskapsförbundet, på alla nivåer, arbeta tillsammans för ett förbättrat lärande, både för elever och 
professionella. Därför pågår det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt i hela förbundet och tar 
alltid sin utgångspunkt i elevers uppvisade behov av lärande och utveckling. 

I din hand just nu har du Kunskapsförbundets Kvalitetsrapport 2019. Rapporten har för avsikt att ge 
bilder av elevers behov av lärande och fortsatta utveckling. Rapporten hjälper oss att göra urval i 
kvalitetsarbetet, att fundera över likvärdighet och reflektera över om vi arbetar på bästa sätt eller 
inte. Den visar visserligen bara bilder av det som enkelt låter sig mätas, som betyg och 
examensanadelar, men detta, tillsammans med den specifika och unika kunskap och klokskap om 
möjligheter till utveckling som finns för varje utbildning och varje elev hos förbundets medarbetare, 
ger en bra utgångs- eller avstämningspunkt för det fortsatta förbättringsarbetet.  

Resultaten presenteras som de är, utan skönomskrivningar, för att ge dig som läsare den faktiska 
relationen mellan resultaten och de nationella målen. Bakom varje resultat finns en komplexitet av 
orsaker och omständigheter som är svåra att upptäcka från en enda utsiktsplats. Genom att visa upp 
resultaten i den här rapporten, öppnar vi också upp för granskning från andra än oss själva. 
Förhoppningen är att vi som har elevernas förbättrade lärande som jobb ska presenteras för nya 
perspektiv och frågeställningar, och kanske upptäcka något om oss själva och vårt kvalitetsarbete 
som vi annars är för nära, eller för långt ifrån, för att se.  

Stort tack till dig som tar dig tid att läsa, reflektera och på olika sätt kommentera och debattera 
innehållet i denna rapport. Vi uppskattar att du är delaktig i vårt systematiska kvalitetsarbete och 
hjälper oss i Kunskapsförbundet att bli så mycket vi kan. Ditt engagemang ger oss framtidslust!
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VÅRA UTBILDNINGAR  
GYMNASIESKOLAN
Två gymnasieskolor i Trollhättan, Magnus 
Åbergsgymnasiet och Nils Ericsonsgymnasiet, 
ingår tillsammans med Birger 
Sjöberggymnasiet i Vänersborg i 
Kunskapsförbundet som sedan 2013 ansvarar 
för den kommunala gymnasieutbildningen i 
kommunerna. 

Birger Sjöberggymnasiet ligger i centrala 
Vänersborg, bredvid Arena Vänersborg och 
Sportcentrum. Skolan erbjuder tio olika nationella 
program, vissa även med inriktningar, och är 
därmed den största av Kunskapsförbundets 
gymnasieskolor med strax över 1 100 elever under 
läsåret 18/19. 

Magnus Åbergsgymnasiet ligger strax utanför 
Trollhättans centrum och erbjuder sju av de olika 
nationella programmen med diverse inriktningar. 
Skolan hade lite fler än 800 elever under läsåret 
18/19. 

På Magnus Åbergsgymnasiet finns också 
gymnasiesärskolan för elever med en 
utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. På 
gymnasiesärskolan kan eleverna läsa något av de 
fem nationella programmen som erbjuds eller ett 
individuellt program.  

En kort promenad från Magnus Åbergsgymnasiet 
ligger Nils Ericsonsgymnasiet där utbudet består av 
fem nationella program och även Gymnasial 
lärlingsutbildning, en variant av yrkesprogram där 
eleverna spenderar minst hälften av sin skoltid som 
lärling på en eller flera arbetsplatser. Skolan hade 
strax under 950 elever under läsåret 18/19. 

Alla gymnasieskolor inom Kunskapsförbundet 
erbjuder minst ett av de olika 
introduktionsprogrammen som finns. 
Introduktionsprogrammen finns till för elever som 
inte klarade av gymnasiebehörigheten från 
grundskolan och behöver läsa in ett eller flera betyg. 
Introduktionsprogrammen utformar en individuell 
studieplan för varje elev för att övergången till ett 
nationellt program, en anställning eller 
vuxenutbildning ska möjliggöras så snabbt och 
smidigt som möjligt. Under läsåret 18/19 var det 
totalt 734 elever som var inskrivna på något 
introduktionsprogram i förbundet.  

Tabell 1 nedan visar antalet avgångselever från 
respektive program på skolorna. Det är dessa elever 
som statistiken i detta kapitel baseras på.

 
Tabell 1. Antal avgångselever på respektive nationellt program och skola vårterminen 2019

Program Birger Sjöberg Magnus Åberg Nils Ericson Kunskaps-
förbundet 

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)  48  48 

Barn- och fritidsprogrammet (BF) 18   18 

El- och energiprogrammet (EE) 46   46 

Ekonomiprogrammet (EK) 29 40  69 

Estetiska programmet (ES) 19 7  26 

Fordons- och transportprogrammet (FT) 14   14 

Gymnasielärling (GL)   18 18 

Handels- och administrationsprogrammet (HA)  25  25 

Industritekniska programmet (IN)   26 26 

Naturvetenskapsprogrammet (NA) 11  78 89 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)  6  6 

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) 43 33  76 

Teknikprogrammet (TE) 40  78 118 

VVS- och fastighetsprogrammet (VF)   17 17 

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) 22  26 48 

Summa samtliga program 242 159 243 644 
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VUXENUTBILDNINGEN
Kunskapsförbundet driver Trollhättans och 
Vänersborgs kommunala vuxenutbildning. 
Den ligger på Nils Ericson i Trollhättan och i 
Vänerparken i Vänersborg. Kurser på 
grundläggande nivå (Gruv) och gymnasial 
nivå (Gyvux), gymnasiala yrkesutbildningar 
och lärlingsutbildningar (Yrkesvux), 
yrkeshögskola (YH), utbildning i svenska för 
invandrare (Sfi) och även särskild utbildning 
för vuxna ingår i förbundets utbud.  

Eleverna på vuxenutbildningen är en väldigt 
heterogen grupp med många olika förutsättningar 
och omständigheter. Tillsammans med detta har 
vuxenutbildningen även stora krav på flexibilitet, 
delvis för eleverna men också för kommunernas 
kompetensförsörjning. Till följd av detta har 
organisationen utvecklat några kreativa sätt att förse 
eleverna med utbildning som till exempel yrkes-Sfi 
där eleverna lär sig svenska samtidigt som de får 

lära sig ett yrke och därför kan komma ut snabbare 
på arbetsmarknaden. Kurser på kvällar eller distans 
är sätt att utbilda de elever som av olika anledningar 
inte har möjlighet att gå i skolan under dagarna.  

För att kunna erbjuda elever ett större utbud av 
yrkesutbildningar samarbetar Kunskapsförbundet 
med några av de närliggande kommunerna. Genom 
detta kan förbundet ge eleverna möjlighet att till 
exempel gå truckförarutbildning i Bengtsfors eller 
läsa till bantekniker i Åmål. 

Elever som läser på vuxenutbildningen kan läsa hela 
utbildningar, enstaka kurser eller flera kurser 
samtidigt. Detta innebär att eleverna är lite 
svårräknade då de kan vara involverade i flera olika 
verksamheter samtidigt. I tabell 2 nedan 
presenteras antalet unika elever som varit inskrivna 
i de olika verksamheterna under våren 2019 samt 
det totala antalet unika elever för hela 
vuxenutbildningen. 

 
 
 
 
Tabell 2. Antal inskrivna elever på vuxenutbildningens olika verksamheter under våren 2019

Utbildning Trollhättan Vänersborg Kunskaps-
förbundet 

Grundläggande vuxenutbildning (Gruv) 544 502 964 

Gymnasial vuxenutbildning (Gyvux) 457 698 982 

Lärlingsutbildning 37 0 37 

Särskild utbildning för vuxna 62 11 64 

Utbildning i svenska för invandrare (Sfi) 847 566 1318 

Yrkeshögskola (YH) 0 259 259 

Yrkesutbildning (Yrkesvux) 103 305 406 

Summa samtliga verksamheter* 1735 1914 3219 

*Antalet individer som var inskrivna på vuxenutbildningen totalt. Varje elev räknas endast en gång, oavsett om den 
läst kurser inom flera verksamheter 
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KUNSKAPSRESULTAT FÖR GYMNASIESKOLAN
På alla ansvarsnivåer inom 
Kunskapsförbundet bedrivs ett kontinuerligt 
systematiskt kvalitetsarbete som syftar till att 
förbättra elevernas lärande och utveckling. 

NATIONELLA PROGRAM 

Statistiken i detta kapitel baseras på de 
avgångselever som gick ut från de nationella 
programmen på gymnasieskolorna under våren 
2019. Vidare presenteras resultaten för de elever 
som gått på ett introduktionsprogram och sist 
redovisas gymnasiesärskolan. Då verksamheterna 
skiljer sig åt i utbildningsupplägg presenteras 
resultaten separerade från varandra och på olika 
sätt.  

Kunskapsresultaten för elever på de nationella 
programmen mäts i genomsnittlig betygspoäng, 
genomsnittligt antal underkända betyg per elev, 
resultat på nationella prov och andelar elever med 
gymnasieexamen. Statistiken är framställd av 

Kunskapsförbundets utvecklingsavdelning med data 
från det interna systemet. Skolverket tar fram  
nyckeltalen genomsnittlig betygspoäng och 
examensandelar för alla skolor och utbildningar i 
Sverige men har en annan beräkningsstrategi, vilket 
gör att resultaten skiljer sig något från förbundets. 
Skillnaderna utgörs delvis av att Skolverket viktar 
resultaten med hjälp av kurspoängen men den 
främsta anledningen ligger i skillnaden i 
definitionen av en avgångselev. Skolverkets 
definition av en avgångselev lyder ”[…]elever som 
tagit gymnasieexamen samt de elever som fått 
studiebevis där eleven är betygssatt i kurser som 
totalt omfattar minst 2 500 poäng.” Då 
Kunskapsförbundet räknar de elever som tagit 
gymnasieexamen eller fått ett studiebevis, 
oberoende av poängsumman, innebär det att 
förbundet räknar med fler elever än Skolverket och 
därför får ett annat resultat. I jämförelser med riket 
används Skolverkets resultat för att möjliggöra en 
rättvis och korrekt jämförelse.  
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Betygsskalan 
Den genomsnittliga betygspoängen beräknas utifrån 
elevernas betyg och de poäng som motsvaras på 
skalan A-F. Den fullständiga betygsskalan med 
poäng visas i tabell 3 nedan. Varje betyg översätts 
till poäng, dessa summeras och divideras sedan med 
antalet betyg för att få fram den genomsnittliga 
betygspoängen. För de individuella programmen, 
skolorna och förbundets total beräknas resultaten 
utifrån de aktuella betygen. De är alltså helt 
oviktade och alla betyg får samma inverkan på 
slutsiffran.  

Tabell 3. Betyg och motsvarande poäng 

Betyg Poäng 

A 20,0 

B 17,5 

C 15,0 

D 12,5 

E 10,0 

F 0,0 

 

GENOMSNITTLIG 
BETYGSPOÄNG 
Ett av de vanligaste måtten för kunskapsresultat är 
genomsnittlig betygspoäng. Betygssnittet ger en 
ungefärlig bild av var eleven hamnar på 
betygsskalan baserat på dess prestationer i alla sina 
kurser. Den genomsnittliga betygspoängen för 
programmen, skolorna och förbundets total 
beräknas på samma sätt som för individen där alla 
kurser läggs ihop för hela gruppen och därmed får 
alla kurser och betyg samma inverkan på 
slutresultaten. Den genomsnittliga betygspoängen 
ska inte blandas ihop med begreppet meritvärde, 
där betygen viktas med hjälp av kurspoängen och 
utvalda kurser ger extra meritpoäng. Meritvärde 
används vid ansökan till högre studier.  

Det har tidigare konstaterats att det finns skillnader 
mellan resultaten för män och kvinnor och även 
mellan elever på högskoleförberedande program och 
elever på yrkesprogram. Då Kunskapsförbundets 
mål innefattar likvärdighet mellan grupper av elever 

är detta en aspekt som undersöks tillsammans med 
de övergripande resultaten genomgående i hela 
rapporten.  

Resultat – nationella gymnasieprogram 
Totalt för alla 644 avgångselever från 
Kunskapsförbundets nationella program 2019 
hamnade den genomsnittliga betygspoängen på 
13,7. Resultatet har legat på 13,6 för ett antal 
tidigare år och innebär en liten ökning till det 
senaste läsåret. En ökning för kvinnorna och en liten 
minskning för männen resulterade i en större 
skillnad mellan gruppernas resultat mot föregående 
år. Även mellan programtyperna ökade 
differenserna till följd av en förbättring för de 
högskoleförberedande programmen och en 
minskning för yrkesprogrammen. I och med dessa 
ökade skillnader har likvärdigheterna mellan 
grupperna minskat från föregående år. I likhet med 
tidigare resultat lyckas kvinnor i högre utsträckning 
än män och elever på högskoleförberedande 
program bättre än elever på yrkesprogram.  

Jämförelse mellan gymnasieprogram 
Diagram 1 visar varje enskilt nationellt programs 
genomsnittliga betygspoäng i relation till varandra. 
De rosa staplarna representerar 
högskoleförberedande program och de blå 
yrkesprogram och den gröna visar totalen för 
Kunskapsförbundet. Den högsta genomsnittliga 
betygspoängen för läsåret 18/19 hade Estetiska 
programmet på Birger Sjöberggymnasiet med 17,8 
och Fordons- och transportprogrammet hade lägst 
med ett snitt på 10,0, precis på godkäntnivån. 
Spannet för programmens genomsnittliga 
betygspoäng ökade till läsåret 18/19 på grund av en 
högre högsta nivå i kombination med en lägre lägsta 
nivå och hamnade på 7,8, en ökning med 2,1 från 
föregående års differens på 5,7. I diagrammet syns 
det tydligt att de högskoleförberedande 
programmen tenderar att lyckas bättre än 
yrkesprogrammen då nästan alla rosa staplar 
(högskoleförberedande program) ligger tillsammans 
i den övre delen av diagrammet med högre 
betygssnitt. Betygssnittet för programtyperna låg på 
14,8 respektive 12,0 för de högskoleförberedande 
och yrkesprogrammen. Statistik på riksnivå har på 
samma sätt kontinuerligt visat på dessa skillnader i 
resultat mellan grupperna.  
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Diagram 1 visar de genomsnittliga betygspoängerna för de nationella programmen och totalt för 
Kunskapsförbundet i relation till varandra. Rosa staplar representerar de högskoleförberedande programmen, de 
blå yrkesprogrammen och den gröna är totalen.  
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Utveckling över åren 
I och med läsåret 18/19 finns det data för de senaste 
sex läsårens avgångselever i Kunskapsförbundet, 
som bildades 2013. En ordentlig statistik analys 
kräver fler observationer än de som finns 
tillgängliga men det är ändå möjligt att urskilja 
antydningar till trender och tendenser från 
existerande resultat. Med fler observationer 
kommer bilden över förbundets utveckling att bli 
tydligare ju längre tiden går.  

I diagram 2 presenteras skolornas enskilda 
genomsnittliga betygspoäng tillsammans med 
totalen för hela Kunskapsförbundet och 
utvecklingen över åren. Förbundets totala resultat 
har legat ganska stabilt på 13,6 och 13,7, ungefär 
strax över betyget D på skalan, de senaste läsåren 
medan de olika skolornas betygssnitt har varierat 
lite mer.  

Skillnaderna mellan skolorna var betydligt mindre 
än skillnaderna mellan de enskilda programmen 
läsåret 18/19. Som mest skiljde det 1,7 betygspoäng 
mellan två av skolorna, Nils Ericsonsgymnasiet och 
Magnus Åbergsgymnasiet. Det är avsevärt mindre 
än skillnaden mellan högsta respektive lägsta 
programmet på 7,8. Den minsta skillnaden var 
mellan Birger Sjöberggymnasiet och Nils 
Ericsonsgymnasiet på endast 0,1 poäng. De 
genomsnittliga betygspoängerna beräknades för 
läsåret 18/19 utifrån 6 117 satta betyg på Birger 
Sjöberg, 3 860 på Magnus Åberg och 6 107 betyg på 
Nils Ericson och samtliga 16 084 ingick i 
beräkningen för totalen. Diagram 2 visar en hierarki 
mellan skolorna där Magnus Åbergsgymnasiet är 
den skola som alltid ligger på ett lägre betygssnitt 
jämfört med de andra skolorna. Birger 
Sjöberggymnasiet och Nils Ericsonsgymnasiet har 
för de senaste läsåren legat högt och jämt med 
mindre differenser åt båda hållen.
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Jämförelse med riket över tid 
Diagram 3 visar de genomsnittliga betygspoängerna 
för Kunskapsförbundet och gymnasieskolorna 
tillsammans med resultatet för riket. Statistiken 
kommer från Skolverket och skiljer sig därför lite 
från övriga resultat som redovisats i denna rapport. 
Skolverkets statistik släpar med ett år då de 
publicerar avgångselevernas resultat i december, 
alltså efter denna rapports utgivningsdatum.  

Resultaten i diagram 3 skiljer sig från de i diagram 2 
på grund av de tidigare nämnda olikheterna i 
beräkningsstrategier. Värt att notera är att enligt 
Skolverket är resultaten alltid högre än 
Kunskapsförbundets egna statistik. För båda 
strategierna så hamnar Magnus Åbergsgymnasiet 

lägre än de andra skolorna och riket, däremot ligger 
Nils Ericsonsgymnasiet och Birger 
Sjöberggymnasiet runt rikets nivå under alla år.  

Då det saknas statistik från Skolverket för 18/19 är 
det inte möjligt att bedöma hur förbundet ligger till i 
relation till riket för det senaste läsåret, däremot kan 
förbundets statistik tillsammans med övriga år ge en 
indikation. Då Birger Sjöberggymnasiet ligger på 
samma nivå, Magnus Åbergsgymnasiet har minskat 
med 0,4 och Nils Ericsonsgymnasiet ökat med 0,4 
kan det tänkas att Kunskapsförbundets total har 
ökat lite. Magnus Åbergs resultat har haft större 
positiva differens till Skolverkets statistik och Nils 
Ericson har fler elever och betyg än Magnus Åberg 
som borde påverka totalen i högre grad. 

 

 

 

Jämförelse mellan program per skola 
Diagram 4a – 6b visar de genomsnittliga 
betygspoängerna för varje program och dess 
utveckling. Varje skola representeras av två 

diagram, ett för de högskoleförberedande 
programmen och ett för yrkesprogrammen, detta för 
att underlätta läsning och förenkla jämförelser.
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Kunskapsförbundet totalt och riket 



10 
 

Birger Sjöberggymnasiet 
Birger Sjöberggymnasiets program redovisas i 
diagram 4a och 4b på nästa sida. För alla nationella 
program på skolan var den genomsnittliga 
betygspoängen 14,0, vilket motsvarar någonstans 
mellan betygen D och C, för läsåret 18/19, samma 
som föregående års resultat. Skillnaden mellan män 
och kvinnor på skolan hade ökat det senaste läsåret 
till följd av att männens resultat minskat med 0,2 
och kvinnornas ökat med 0,2. Differensen mellan 
grupperna ökade därmed från 1,0 betygspoäng till 
1,4. Även mellan programtyperna hade skillnaden 
ökat, från 2,7 till 3,2 på grund av en ökning för de 
högskoleförberedande programmen tillsammans 
med en minskning för yrkesprogrammen.  

Birger Sjöberg hade samma övergripande resultat 
det senaste läsåret som det innan, dock hade 
programmen på skolan både stora och små 
förändringar. Sex av de nio program med 
avgångselever hade ökat sina genomsnittliga 
betygspoäng, fyra högskoleförberedande program 
och två yrkesprogram, och resterande tre, ett 
högskoleförberedande och två yrkesprogram, hade 
minskat. Det tionde och sista av de nationella 
programmen på skolan, Humanistiska programmet, 
hade för läsåret 18/19 inga avgångselever och är 
därför exkluderat från diagrammet.  

Till det senaste läsåret gjorde Teknikprogrammet 
den största höjningen med 0,9 betygspoäng och 
hamnade på 15,4 i betygssnitt, tätt följt av Estetiska 
programmet som hade en höjning på 0,8 poäng och 
landade på 17,8. Den största sänkningen kom från 
Fordons- och transportprogrammet som sjönk med 
1,8 betygspoäng från 11,8 till senaste läsårets 10,0.  

Programmet som hade högst genomsnittlig 
betygspoäng för läsåret 18/19 var Estetiska 
programmet med 17,8 poäng och Fordons- och 
transportprogrammet hade lägst med 10,0 i 
betygssnitt. Spannet mellan programmen ökade 
därmed från 5,3 för läsåret 17/18 till 7,8 för 18/19, 
vilket motsvarar ett helt betygssteg på skalan i ökad 
skillnad.  

Estetiska programmet har ökat de flesta åren och 
verkar ha en stark positiv trend. Eftersom högsta 
möjliga genomsnittliga betygspoäng är 20,0 är det 
rimligt att denna starka trend kommer att avta då 
den närmar sig maxgränsen. Även 
Teknikprogrammet visar på indikationer för en 
positiv trend, dock inte lika stark som för Estetiska, 
och likaså Barn- och fritidsprogrammet har 
antydningar om en uppåtgående utveckling för de 
senaste läsåren.  
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Diagram 4a visar de genomsnittliga betygspoängen för de högskoleförberedande programmen på Birger 
Sjöberggymnasiet över åren 

Diagram 4b visar de genomsnittliga betygspoängen för yrkesprogrammen på Birger Sjöberggymnasiet över åren 
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Magnus Åbergsgymnasiet 
Resultaten för programmen på Magnus 
Åbergsgymnasiet presenteras i diagram 5a och 5b på 
sida 13. Den genomsnittliga betygspoängen för alla 
nationella program på skolan totalt var 12,4, ungefär 
ett D på betygsskalan, för avgångseleverna 18/19. 
Överlag hade resultatet minskat med 0,4 poäng från 
året innan och skolans resultat hamnade därför på 
sin lägsta nivå hittills. I likhet med resultatet från 
Birger Sjöberggymnasiet syntes en ökad skillnad 
mellan männen och kvinnorna också för Magnus 
Åberg efter en ökning för kvinnorna och minskning 
för männen. Läsåret 18/19 ökade kvinnornas 
resultat med 0,5 betygspoäng medan männens 
minskade med 0,9 poäng och höjde differensen 
mellan grupperna från 0,8 till 2,2. Även differensen 
mellan programtyperna ökade från 0,4 till 2,3 efter 
en höjning för de högskoleförberedande 
programmen och en sänkning för 
yrkesprogrammen.  

Det totala resultatet för Magnus Åberg minskade det 
senaste läsåret trots både höjningar och sänkningar 
för enskilda program. Samtliga tre 
högskoleförberedande program ökade sina 
betygssnitt medan alla tre yrkesprogram med 
avgångselever sänkte sina. Hotell- och 
turismprogrammet hade inga avgångselever för 
läsåret 18/19 och är därför exkluderat från 
diagrammet.  

Den största höjningen på Magnus Åbergsgymnasiet 
det senaste läsåret kom från 
Samhällsvetenskapsprogrammet som ökade med 1,2 
poäng och kom upp till 13,9. Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet hade den största sänkningen 
med 3,3 betygspoäng och hamnade på 11,6, men låg 
fortfarande högst av yrkesprogrammen på skolan. 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet hade endast 
sex avgångselever för 18/19 och det innebär att varje 
elev hade en stor inverkan på resultatet. Detta kan 
leda till stora förändringar mellan åren som till 
exempel den stora sänkningen det senaste läsåret.  

Programmet med högst genomsnittlig betygspoäng 
på skolan för 18/19 var Estetiska programmet med 
14,6 och Bygg- och anläggningsprogrammet hade 
lägst med 11,1. Spannet mellan högsta och lägsta 
resultat ökade till det senaste läsåret från 2,9 till 3,5, 
främst till följd av en sänkt lägsta nivå.  

I tidigare rapporter har tecken på en negativ trend 
för Ekonomiprogrammet på Magnus 
Åbergsgymnasiet uppmärksammats. Det senaste 
läsåret verkar programmet haft ett trendbrott där 
resultatet ökat för första gången. Huruvida detta 
innebär en vändning för programmet eller inte visar 
sig med framtida resultat. Handels- och 
administrationsprogrammet har ökat och minskat 
vartannat år, en trend som har varit synlig i viss 
mån för yrkesprogrammen överlag. Estetiska 
programmet har haft ett litet uppsving de senaste 
läsåren och verkar öka sina resultat.  
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Diagram 5a visar de genomsnittliga betygspoängen för de högskoleförberedande programmen på Magnus 
Åbergsgymnasiet över åren 

Diagram 5b visar de genomsnittliga betygspoängen för yrkesprogrammen på Magnus  
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Nils Ericsonsgymnasiet 
Diagram 6a och 6b på nästa sida visar resultaten för 
programmen på Nils Ericsonsgymnasiet. För 
avgångseleverna från skolans nationella program 
var den genomsnittliga betygspoängen 14,1, en bit 
under betyget C, för läsåret 18/19. Resultatet ökade 
med 0,4 betygspoäng från föregående läsår och 
hamnade högst av skolorna i förbundet. Skillnaden 
mellan männen och kvinnorna låg på samma nivå 
som föregående år. Grupperna ökade lika mycket 
och hade därmed lägst differens mellan grupperna 
av skolorna med 0,5 betygspoäng. Mellan 
programtyperna hade skillnaden minskat marginellt 
med 0,1 betygspoäng, till 2,4, efter att båda typerna 
ökat sina betygsgenomsnitt.  

Nils Ericsons totala resultat ökade till läsåret 18/19 
och även för programtyperna inom skolan ökade 
betygssnitten. Fem av programmen, två 
högskoleförberedande program och tre 
yrkesprogram, ökade sina genomsnittliga 
betygspoäng och ett yrkesprogram minskade.  

Vård- och omsorgsprogrammet hade den största 
ökningen till läsåret 18/19 med 1,6 betygspoäng och 
landade på 12,9 medan den enda sänkningen var för 
Industritekniska programmet som sjönk med 0,4 
poäng ned till 12,4. Trots den stora höjningen hade 
Vård- och omsorgsprogrammet inte högst 
betygssnitt och trots sänkningen hade 
Industritekniska programmet inte lägst utan båda 
hamnade i mitten.  

Naturvetenskapsprogrammet hade högst 
genomsnittlig betygspoäng läsåret 18/19 med 15,3 
och VVS- och fastighetsprogrammet hade lägst med 
12,1. Spannet mellan programmen minskade 
därmed från 3,9 ned till 3,2 det senaste läsåret.  

Industritekniska programmet har en antydan till 
nedåtgående trend under de senare läsåren. 
Program som saknar avgångselever vissa år gör 
analyser svårare och det är inte möjligt att säga 
något om dessa utvecklingsriktningar än. 
Naturvetenskapsprogrammet och 
Teknikprogrammet har inga antydningar till trender 
men följer varandra i utvecklingsriktning varje år, 
dock är förändringarnas storlek olika mellan 
programmen.  
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Diagram 6a visar de genomsnittliga betygspoängen för de högskoleförberedande programmen på Nils 
Ericsonsgymnasiet över åren 

Diagram 6b visar de genomsnittliga betygspoängen för yrkesprogrammen på Nils  
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Jämförelser mellan skolorna 
Kunskapsförbundet erbjuder 16 olika nationella 
program på de tre gymnasieskolorna inom 
förbundet. Sex av dessa program erbjuds i både 
Trollhättan och Vänersborg. Diagram 7 nedan visar 
resultaten från programmen från de olika skolorna 
bredvid varandra för att möjliggöra för enklare 
jämförelser. Skillnaderna mellan skolornas resultat 
varierar från 0,3 till 3,3.  

För Ekonomiprogrammet ökade resultaten på båda 
skolorna läsåret 18/19, Magnus Åbergsgymnasiet 
lite mer än Birger Sjöberggymnasiet. Detta gjorde 
att skillnaden mellan resultaten minskade från 
föregående års siffra på 2,1 ned till 1,5. Estetiska 
programmen ökade också sina genomsnittliga 
betygspoäng till det senaste läsåret, dock ökade 
Birger Sjöberg mer än Magnus Åberg och skillnaden 
mellan dem ökade från 2,7 till 3,2. Även 
Samhällsvetenskapsprogrammen ökade 
betygssnitten, främst på Magnus Åbergsgymnasiet, 
och differensen mellan skolorna minskade från 1,5 
till 0,4 läsåret 18/19.  

Naturvetenskapsprogrammet finns på både Birger 
Sjöberggymnasiet och Nils Ericsonsgymnasiet och 
fick en minskad differens då Birger Sjöberg sänkte 
sitt resultat medan Nils Ericson ökade sitt. Detta 
resulterade i att skillnaden mellan dem gick från 0,9 
till 0,3, dock fortfarande till fördel för Birger 
Sjöberggymnasiet. För Teknikprogrammet ökade de 
genomsnittliga betygspoängerna på båda skolorna, 
lite mer på Birger Sjöberg, vilket resulterade i en 
ökning i differens från 0,4 till 0,7. Vård- och 
omsorgsprogrammen var de enda i jämförelsen som 
vände på skillnaden. I och med minskningen från 
Birger Sjöberggymnasiet och ökningen från Nils 
Ericsonsgymnasiet gick programmet från Nils 
Ericson från att ligga 0,7 betygspoäng lägre till att 
hamna 1,0 poäng högre än Birger Sjöberg.  

Det är tydligt att programmen på Birger 
Sjöberggymnasiet, de blå staplarna i diagrammet, 
lyckas bättre. De ligger högre i fem av sex fall. Detta 
fenomen har även framkommit i resultat från 
tidigare år i större eller mindre utsträckning.  

 
Jämförelser mellan män och kvinnor 
Att män och kvinnor lyckas i olika stora 
utsträckningar har påvisats ett flertal gånger, både i 
Kunskapsförbundets och Skolverkets statistik. I den 
oändliga strävan efter likvärdighet uppmärksammas 
skillnaderna i resultat mellan män och kvinnor för 
att belysa olikheter. Diagram 8 visar resultaten för 
Kunskapsförbundet, männen och kvinnorna och 
utvecklingen över åren.  

 

 
Skillnaden mellan män och kvinnors resultat överlag 
har under en period legat runt 1,0 betygspoäng till 
fördel för kvinnorna men ökade det senaste läsåret 
på grund av en större höjning för kvinnorna. 
Magnus Åbergsgymnasiet hade den största 
differensen på 2,3 betygspoäng, sedan kom Birger 
Sjöberggymnasiet med 1,5 poängs skillnad och Nils 
Ericsonsgymnasiet hade lägst skillnad med 0,5 
betygspoäng.  
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Diagram 7. Jämförelse mellan program som fanns på 
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BSG MÅG NE

Diagram 7 visar de genomsnittliga betygspoängen för avgångseleverna från programmen som fanns på två olika 
skolor från våren 2019 
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På Teknikprogrammet på Birger Sjöberggymnasiet 
skiljde det 1,6 betygspoäng mellan männen och 
kvinnorna på programmet läsåret 18/19. 
Gymnasielärling på Nils Ericsonsgymnasiet hade en 
differens på 1,7 och på Ekonomiprogrammet på 
Magnus Åbergsgymnasiet hade kvinnorna hela 4,4 
betygspoäng bättre resultat än männen. Handels- 

och administrationsprogrammet på Magnus Åberg 
var det enda programmet som hade exakt samma 
resultat för männen och kvinnorna läsåret 18/19. 
Mans- respektive kvinnodominerade program 
tenderar att ha stora differenser, men dessa 
utelämnas i sammanhanget då jämförelserna inte 
kan tolkas som rättvisa.  

 
Betygsfördelning 
Kunskapsförbundets totala resultat för läsåret 18/19 
hamnade på 13,7 efter en liten ökning från 
föregående år. Betygsfördelningen som låg bakom 
slutresultatet för förbundet redovisas i diagram 9. 
Kunskapsförbundets betygsfördelning för läsåret 
18/19 hade endast några få förändringar från 
föregående år. Andelen A-, D- och F-betygen ökade 
med 1,6; 0,8 respektive 0,1 medan andelarna för B-, 
C- och E-betyg minskade med 0,1; 2,9 respektive 0,6 
procentenheter. Betygen låg ganska jämt över hela 
skalan och ledde till att den genomsnittliga 
betygspoängen hamnade ungefär i mitten.  

 

 
Jämförelse mellan kurstyper 
Det är möjligt att dela upp de kurser eleverna läser 
på gymnasiet i två grupper, gymnasiegemensamma 
ämnen och programämnen. De 
gymnasiegemensamma ämnena är de mer allmänna 
ämnena som alla elever läser oavsett program. I 
dessa ingår kurser i matematik, svenska, engelska, 
historia, religionskunskap, samhällskunskap, 
naturkunskap och idrott och hälsa. Programämnena 
är det som ger programmet dess prägel och skiljer 
dem från varandra med programgemensamma 
kurser och inriktningskurser, till exempel praktiska 
kurser inom speciella yrken för yrkesprogram. 
Programmens gymnasiegemensamma kurser finns 
specificerade i bilaga 1. 

 
Diagram 10a-c på nästa sida visar de genomsnittliga 
betygspoängerna för kurstyperna för varje program 
på skolorna och differensen mellan dem. 
Skillnaderna mellan kurstyperna varierade mellan 
0,0 och 3,9 betygspoäng, både till fördel för de 
gymnasiegemensamma ämnena och 
programämnena. För yrkesprogrammen var det 
vanligast att eleverna lyckades bättre i 
programämnen medan högskoleförberedande 
program oftast lyckades bättre i de 
gymnasiegemensamma ämnena. De 
högskoleförberedande programmen på Magnus 
Åbergsgymnasiet bröt trenden och lyckades bättre i 
programämnena.
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Diagram 8. Genomsnittlig betygspoäng - jämförelse 
mellan män och kvinnor

Kunskapsförbundet Män Kvinnor

Diagram 8 visar de genomsnittliga betygspoängen för Kunskapsförbundet, männen och kvinnorna över åren  

Diagram 9 visar betygsfördelningen för hela 
Kunskapsförbundet 
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Diagram 10a visar de genomsnittliga betygspoängen de gymnasiegemensamma och programämnena samt 
differenserna mellan dem för de nationella programmen på Birger Sjöberggymnasiet  

Diagram 10b visar de genomsnittliga betygspoängen de gymnasiegemensamma och programämnena samt 
differenserna mellan dem för de nationella programmen på Magnus Åbergsgymnasiet  

Diagram 10c visar de genomsnittliga betygspoängen de gymnasiegemensamma och programämnena samt 
differenserna mellan dem för de nationella programmen på Nils Ericsonsgymnasiet  
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UNDERKÄNDA BETYG 

Den genomsnittliga betygspoängen berättar ungefär 
var eleven ligger på betygsskalan för alla kurser den 
läst under sin studietid. För att utöka bilden över 
elevernas prestationer används även genomsnittligt 
antal underkända betyg (F) per elev, för att inte 
underkända betyg ska maskeras av fler högre betyg. 
En gymnasieelev läser runt 26 kurser under sin 
studietid och dessa läggs ihop till ett betygssnitt. 
Snittpoängen kan utgöras av många andra betyg än 
just det som verkar vara det övergripande betyget, 
till exempel kan en låg genomsnittlig betygspoäng 
och lågt genomsnittligt antal underkända betyg tyda 
på att eleven blir godkänd men inte får så mycket 
högre betyg.  

Det genomsnittliga antalet underkända betyg per 
elev beräknas utifrån det totala antalet underkända 
betyg för varje program eller skola. Dessa summeras 
och divideras med antalet elever. Ibland har elever 
läst om en kurs de fått underkänt i och kan då få ett 
nytt betyg. I dessa fall blir det första betyget 
markerat som bortvalt och endast det senaste 
betyget kommer med i beräkningarna. Om läraren 
saknar underlag för att kunna betygssätta en elev 
sätts istället ett streck (-), detta klassas inte som ett 
betyg och tas därför inte med i beräkningarna.  

Genomsnittligt antal underkända betyg per 
elev per program 
I diagram 11 visas det genomsnittliga antalet 
underkända betyg per elev för varje enskilt program 
i relation till varandra. Till skillnad från diagram 1 
på sida 7 med genomsnittlig betygspoäng är det bäst 
att hamna i botten i diagram 11 då det innebär att 
eleverna har färre underkända betyg. Den starka 
polariseringstrenden från det första diagrammet 
med betygssnitten, där de högskoleförberedande 
programmen hamnade tillsammans i den övre delen 
av diagrammet och yrkesprogrammen samlades i 
nedre delen, var synlig men mindre framträdande 
för det genomsnittliga antalet underkända betyg per 
elev. De program som låg högst upp och lägst ned 
för genomsnittlig betygspoäng landade lägst ned och 
högst upp för genomsnittligt antal underkända 

betyg medan programmen i mitten blandades lite 
mer och hejdade delvis mönstret.  

Det genomsnittliga antalet underkända betyg för 
eleverna i Kunskapsförbundet totalt var 1,5 för 
läsåret 18/19 och varierade mellan 0,1 och 4,0 för de 
enskilda programmen. Antalet för totalen ökade 
med 0,1 från föregående läsår och variationen ökade 
till följd av den förhöjda högsta nivån från 2,8 till 
4,0. Skillnaden mellan programtypernas resultat var 
för läsåret 17/18 obefintlig. Läsåret 18/19 ökade den 
till 0,9 då yrkesprogrammen ökade och de 
högskoleförberedande minskade, i samstämmighet 
med förändringarna för den genomsnittliga 
betygspoängen. 

Handels- och administrationsprogrammet hade 
högst antal underkända det senaste läsåret efter en 
ökning med 2,1 från läsåret innan, upp till 4,0. 
Samma program hade den största förbättringen till 
föregående läsår och största försämringen till det 
senaste. Detta är ovanligt stora svängningar för ett 
relativt stort program och verkar hänga ihop med 
trenden med växlande ökningar och sänkningar 
vartannat år som syntes för programmets 
genomsnittliga betygspoäng. Det program som hade 
störst förbättring till läsåret 18/19 var 
Gymnasielärling som minskade från 2,4 ned till 0,7.  

Att använda genomsnittlig betygspoäng i 
kombination med genomsnittligt antal underkända 
betyg kan ge en bättre bild över ett programs 
prestation, till exempel hade Gymnasielärling på 
Nils Ericsonsgymnasiet ett genomsnittligt antal 
underkända i nivå med Teknikprogrammet på 
Birger Sjöberggymnasiet men låg mycket lägre sett 
till genomsnittlig betygspoäng. Detta innebär att 
eleverna på programmet blir godkända men inte 
lyckas få särskilt många av de högre betygen. Detta 
mönster är mer vanligt hos yrkesprogrammen och 
bidrar till polariseringen i statistiken för 
genomsnittlig betygspoäng. Det blir dock inte 
synligt på samma sätt för statistiken för det 
genomsnittliga antalet underkända betyg då 
betygssnitten påverkas av betygens placering på 
skalan (A till F) medan antalet underkända enbart 
tar hänsyn till godkäntgränsen (E eller F). 
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Diagram 11. Underkända betyg per elev -
avgångselever 2018/2019

Diagram 11 visar det genomsnittliga antalet underkända betyg för de nationella programmen och totalt för 
Kunskapsförbundet i relation till varandra. Rosa staplar representerar de högskoleförberedande programmen, de 
blå yrkesprogrammen och den gröna är totalen.  
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Jämförelse mellan män och kvinnor 
Förutom skillnaderna mellan programtyperna och 
de enskilda programmen syns även skillnader 
mellan män och kvinnors resultat på flera nivåer. 
För läsåret 18/19 hade skillnaden mellan grupperna 
för hela Kunskapsförbundet ökat från föregående år, 
upp till 0,5 betygs skillnad, som resultat av 
kvinnornas sänkning till 1,2 och männen höjning till 
1,7. Inom programtyperna var differenserna större 
för läsåret innan men hade till 18/19 minskat och 
var endast 0,2 till kvinnornas fördel för de 
högskoleförberedande programmen och 0,1 till 
männens fördel för yrkesprogrammen. I och med 
detta fick förbundet en minskad likvärdighet för 
totalen men en högre likvärdighet inom 
programtyperna.  

Att männen på yrkesprogrammen hade lägre 
genomsnittligt antal underkända betyg i 
kombination med en lägre genomsnittlig 
betygspoäng ger upphov till teorin att männen 
tenderar att ”nöja sig” med ett godkänt betyg och 
inte satsar på de högre betygen i samma 
utsträckning som kvinnorna. I motsats får 
kvinnorna högre genomsnittlig betygspoäng på de 
högskoleförberedande programmen men också fler 
underkända betyg per elev. Skillnaderna i resultat 
mellan könen ger anledning till vidare analysarbete.  

Magnus Åbergsgymnasiet hade störst differens 
mellan männen och kvinnorna med 1,1 betyg till 
fördel för kvinnorna. Det var en ökning från året 
innan med 1,0. Birger Sjöberggymnasiet hade lite 
mindre skillnad med 0,5 betyg, även i detta fall till 
fördel för kvinnorna. Det innebär en liten ökning på 
0,2 från läsåret innan. Nils Ericsonsgymnasiet hade 
för läsåret 18/19 minskat skillnaden med 0,1 och 
hade därmed samma genomsnittligt antal 
underkända betyg per elev för männen och 
kvinnorna och hade med detta bäst likvärdighet i 
förbundet.  

I tabellerna 4a-c specificeras skillnaderna mellan 
männen och kvinnorna på varje program på 
skolorna. Grupper med mindre än 10 elever riskerar 
att ha väldigt stora avvikelser på grund av den stora 
inverkan varje elev haft på resultatet och är 
markerade med en asterisk (*) i tabellerna. Vissa 
program hade endast elever från ena gruppen, den 
andra är då markerad med ett streck (-).  

Ekonomiprogrammet på Magnus Åbergsgymnasiet 
hade mycket större skillnad mellan männen och 
kvinnor i jämförelse med programmet på Birger 
Sjöberggymnasiet. Samtidigt så hade 
Samhällsvetenskapsprogrammet på Birger Sjöberg 
större differens än programmet på Magnus Åberg. 
Båda Vård- och omsorgsprogrammen hade sämre 
resultat för de få män som gick på programmet. 

Handels- och administrationsprogrammet hade 
ganska stor skillnad mellan grupperna men både 
männen och kvinnorna hade högt antal 
genomsnittligt underkända betyg.  

Tabell 4a. Genomsnittligt antal underkända betyg för 
männen och kvinnorna på programmen på Birger 
Sjöberggymnasiet 

Program Män Kvinnor 

BF 2,2 0,6* 

EE 0,9 - 

EK 0,9 0,7 

ES 0,1* 0,1 

FT 3,0 0,0* 

NA 0,8* 0,1* 

SA 2,3 1,0 

TE 0,8 0,2 

VO 3,6* 1,9 

Totalt 1,3 0,8 

 

Tabell 4b. Genomsnittligt antal underkända betyg för 
männen och kvinnorna på programmen på Magnus 
Åbergsgymnasiet 

Program Män Kvinnor 

BA 3,2 1,0* 

EK 2,1 0,3 

ES 2,0* 0,0* 

HA 3,4 4,5 

RL 10,0* 1,0* 

SA 1,7 1,7 

Totalt 2,8 1,7 

 

Tabell 4c. Genomsnittligt antal underkända betyg för 
männen och kvinnorna på programmen på Nils 
Ericsonsgymnasiet 

Program Män Kvinnor 

GL 0,7 0,8* 

IN 2,3 2,3* 

NA 0,5 1,7 

TE 1,1 0,8 

VF 1,1 - 

VO 4,0* 0,7 

Totalt 1,2 1,2 
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NATIONELLA PROV 

Vissa av elevernas gymnasiekurser avslutas med ett 
nationellt prov. Proven är desamma för alla och 
skrivs av elever i hela Sverige som läst samma kurs. 
Syftet med de nationella proven är att säkerställa en 
likvärdighet över hela Sverige i betygssättning då 
förhoppningen är att majoriteten av kursbetygen ska 
överensstämma med det resultaten eleverna fick på 
det nationella provet. Då lärare sätter betyg efter 
den helhetsbild de fått över elevernas kunskaper 
under hela kurstiden, och ett nationellt prov testar 
eleverna på deras kunskaper vid ett tillfälle och inte 
lika heltäckande, kan kursbetygen skilja sig från 
provbetyget. För varje skola presenteras resultaten 

från de nationella proven i två diagram: ett som 
visar relationen mellan kursbetyg och provbetyg, 
med hur många eventuella betygssteg som skiljer, 
och ett som visar betygsfördelningen för 
kursbetygen och provbetygen sida vid sida.  

De kurser som eleverna i Kunskapsförbundet skrev 
nationella prov i under hösten 2018 och våren 2019 
var: 

• Engelska 5 och 6 

• Matematik 1a, 1b, 2b, 3b, 3c och 4 

• Svenska 1 och 3 

• Svenska som andraspråk 1 och 3 

 

Birger Sjöberggymnasiet 
Diagram 12a visar huruvida eleverna på Birger 
Sjöberggymnasiet fick högre eller lägre kursbetyg i 
jämförelse med deras resultat på nationella provet 
under läsåret 18/19. Majoriteten av eleverna fick 
samma betyg för kursen och provet och en ganska 
stor del fick ett betygssteg högre i kursbetyg. Några 
få elever fick två eller fler steg högre eller lägre 
kursbetyg. Andelen elever som fick samma kurs- och 
provbetyg ökade lite grann från föregående läsår och 
därmed minskade andelen som fick lägre och två 
steg högre kursbetyg. Det var vanligare att eleverna 
fick högre kursbetyg i matematikkurser och fler fick 
lägre i engelska och svenska.  

I diagram 12b syns betygsfördelningen för kurserna 
och proven tillsammans. Flera av betygen hade 
väldigt lika andelar och indikerar en bra 
överensstämmelse. De större differenserna syns 
främst i yttervärdena, i andelar streck och F-betyg 
och i andelar A-betyg. Att en elev får ett streck i 
provbetyg kan innebära att eleven inte gjort provet 
men varit aktivt deltagande i undervisningen och 
fått ett betyg i kursen.  
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Diagram 12b. Betygsfördelning
Birger Sjöberggymnasiet

Provbetyg Kursbetyg

Diagram 12a visar relationen mellan kursbetyg och provbetyg på 
Birger Sjöberggymnasiet. Värdet noll (0) innebär att eleven fått 
samma kursbetyg som provbetyg 

 

Diagram 12b visar betygsfördelningen för de nationella proven 
och kurserna tillsammans för Birger Sjöberggymnasiet 
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Magnus Åbergsgymnasiet 
Relationen mellan kurs- och provbetyg på Magnus 
Åbergsgymnasiet visas i diagram 13a. I likhet med 
resultatet från Birger Sjöberggymnasiet fick de flesta 
elever samma betyg på nationella provet som de fick 
i kursen. En lite större andel av eleverna fick högre 
kursbetyg det senaste läsåret i jämförelse med året 
innan och några elever färre fick lägre eller samma 
kursbetyg. Svenska 3 var den kurs som hade 
överlägset minst andelar överensstämmande betyg. 

Mindre än hälften av eleverna fick samma betyg i 
prov och kurs.  

Betygsfördelningen för kurs- och provbetygen visar 
höga andelar för betygen E och F med små 
differenser mellan typerna. Det var nästan inga 
elever alls som fick streck i kursen medan ett antal 
elever inte gjorde nationella provet men ändå kunde 
betygssättas av lärarna. Betygen C och D hade 
motsatta skillnader där fler elever fick D i kursbetyg 
och mer C i provbetyg.

 Nils Ericsonsgymnasiet 
I diagram 14a presenteras Nils Ericsons-elevernas 
relation mellan kursbetyg och nationella 
provresultat. Precis som för de andra skolorna fick 
de flesta eleverna samma betyg på kursen som 
provet och en större andel fick högre kursbetyg än 
lägre. Till det senaste läsåret syntes små ökningar av 
differenser både upp och ned och en liten sänkning 
för de överensstämmande resultaten. Eleverna fick 
högre kursbetyg främst i Matematik 1a och Svenska 
som andraspråk 1 där över en tredjedel av eleverna 
fick högre betyg.  

 
Betygsfördelningen för Nils Ericsonsgymnasiet visar 
på en annan spridning av betygen än de andra 
skolornas. Betygen hade en mer jämn fördelning och 
saknade den tydliga normalfördelningsformen som 
framträdde för både Birger Sjöberg och Magnus 
Åberg med E som det vanligaste betyget. Det 
vanligaste betyget för Nils Ericson var C för både 
prov och kurs, trots en lite större differens mellan 
prov- och kursresultat. Fördelningen gjorde en liten 
negativ förflyttning då resultatet sjönk lite från 
tidigare läsår och andelarna A- och B-betyg 
minskade medan C- och E-betygen ökade lite mer. 
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Diagram 13a visar relationen mellan kursbetyg och provbetyg på 
Magnus Åbergsgymnasiet. Värdet noll (0) innebär att eleven fått 
samma kursbetyg som provbetyg 
 

Diagram 13b visar betygsfördelningen för de nationella proven och 
kurserna tillsammans för Magnus Åbergsgymnasiet 
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Diagram 14a visar relationen mellan kursbetyg och provbetyg på 
Nils Ericsonsgymnasiet. Värdet noll (0) innebär att eleven fått 
samma kursbetyg som provbetyg 

 

Diagram 14b visar betygsfördelningen för de nationella proven och 
kurserna tillsammans för Nils Ericsonsgymnasiet 
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EXAMEN OCH 
STUDIEBEVIS 
När eleverna lämnar gymnasieskolan tilldelas de 
antingen en gymnasieexamen eller ett studiebevis. 
De elever som fått minst 2 250 godkända poäng av 
2 500 betygssatta, och godkända betyg i några 
specifika kurser, beroende på om eleven gått ett 
högskoleförberedande program eller yrkesprogram, 
får en examen. I bilaga 2 finns kriterierna för 
gymnasieexamen för programtyperna i dess helhet. 
Elever som inte uppnår kraven för en 
gymnasieexamen får istället ett studiebevis, där 
elevens lästa kurser och tillhörande betyg finns 
sammanställda.  

Resultat – nationella gymnasieprogram 
Totalt för avgångseleverna från läsåret 18/19 i 
Kunskapsförbundet fick 80,9%, totalt 521 elever, 
med sig en gymnasieexamen och resterande 19,1%, 
123 elever, fick studiebevis. Examensandelen för 
förbundet minskade med tre procentenheter från 
läsåret innan, främst på grund av att den stora 
förbättringen männen gjorde föregående läsår inte 
höll i sig. I och med männens minskning i 
kombination med en minimal ökning för kvinnorna 
landade båda grupperna på samma slutresultat. För 
programtyperna ökade istället skillnaden när båda 
grupperna sänkte sina resultat, yrkesprogrammen 
mer än de högskoleförberedande programmen. 
Intressant att notera är att inom båda 
programtyperna lyckades männen lite bättre än 
kvinnorna, tvärtom mot resultaten för genomsnittlig 
betygspoäng.  

 

 

 
Jämförelse mellan gymnasieprogram 
I diagram 15 på nästa sida presenteras andelen 
elever med gymnasieexamen från varje enskilt 
program i relation till varandra. De 
högskoleförberedande programmen är markerade 
med rosa, yrkesprogrammen med blått och 
Kunskapsförbundets total har en grön färg. 
Estetiska programmet på Birger Sjöberggymnasiet 
hade tillsammans med 
Naturvetenskapsprogrammet från samma skola 
högst examensandel på 100,0%. Programmet med 
lägst andel elever med gymnasieexamen var 
Handels- och administrationsprogrammet på 
Magnus Åbergsgymnasiet efter en stor sänkning på 
38,1 procentenheter från föregående år. Diagram 15 
visar på en tydligare blandning mellan 
programtyperna jämfört med vad som syntes för de 
genomsnittliga betygspoängerna. I jämförelse med 
resultat från föregående läsår hade polariseringen 
till viss del ökat, vilket också syntes i rena siffror då 
differensen mellan programtyperna ökat, men 
fortfarande inte var lika stark som för betygssnittet.  
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Diagram 15. Andelar elever med 
examensbevis - läsår 2018/2019

Diagram 15 visar andelen elever med gymnasieexamen för de nationella programmen och totalt för 
Kunskapsförbundet i relation till varandra. Rosa staplar representerar de högskoleförberedande programmen, de 
blå yrkesprogrammen och den gröna är totalen.  
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Utveckling över åren 
Diagram 16 nedan visar resultaten för 
Kunskapsförbundet och gymnasieskolorna över tid. 
De sex observationer som finns är inte tillräckligt för 
en ordentlig statistisk analys men kan användas för 
att uppfatta små tendenser eller trender i resultaten. 
Examensandelarna är grupperade efter skolorna och 
redovisade i fallande ordning, där mörkare färg 
innebär senare resultat. Kunskapsförbundet har en 
grå toning, Birger Sjöberggymnasiet har blå, 
Magnus Åberg en orange och Nils Ericson en grön.  

Ett framträdande drag för Kunskapsförbundets 
resultat är tendensen att öka och minska vartannat 
år, något som också syns tydligt främst för Magnus 

Åbergsgymnasiet. Skillnaden mellan den 
individuella skolan och totalen är att för Magnus 
Åberg verkar resultatet variera kring en 
nedåtgående trend medan Kunskapsförbundet 
stannar kring samma nivå eller ökar. Nils 
Ericsonsgymnasiet verkar vara i en uppåtsving med 
små ökningar för de senaste läsåren och Birger 
Sjöberggymnasiet ser ut att ha vänt efter de negativa 
förändringarna i början av förbundets tid. Det 
senaste läsåret hade Birger Sjöberggymnasiet högst 
examensandelar av skolorna med 87,2%, Nils 
Ericsonsgymnasiet låg i mitten med 84,0% och 
Magnus Åbergsgymnasiet hade lägst andel med 
66,7%.  
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Diagram 16. Andelar elever med examensbevis -
jämförelse över åren
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Diagram 16 visar andelen elever med gymnasieexamen för gymnasieskolorna och  
Kunskapsförbundet totalt över åren. Från förbundets start högst upp och ned till senaste läsåret. 
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Jämförelse med riket över tid 
På grund av skillnader i beräkningsstrategier så är 
resultaten från Skolverket bättre än vad som 
redovisas från Kunskapsförbundet då vissa elever 
med studiebevis blir borträknade av Skolverket. 
Diagram 17 visar den statistik Skolverket tagit fram 
för Kunskapsförbundet, gymnasieskolorna och riket 
från läsåret 13/14 fram till 17/18. Då Skolverket 
publicerar sin statistik under december månad 
synliggörs resultaten utan det senaste läsåret. 

I Skolverkets statistik är ”vartannat år”-trenden, 
med alternerande ökningar och minskningar, inte 
lika framträdande. Birger Sjöberggymnasiet har 

legat högst av skolorna under alla år utom ett och 
för de senare läsåren har Nils Ericsonsgymnasiet 
legat i mitten och Magnus Åbergsgymnasiet lägst. 
Kunskapsförbundet har alltid legat under riket men 
var väldigt nära under senaste tillgängliga läsåret, 
det vill säga 17/18.  

Det är inte möjligt att bedöma Kunskapsförbundets 
resultats relation till rikets för det senaste läsåret då 
statistiken saknas från Skolverket. Med 
utgångspunkt i förbundets egna statistik kommer 
troligtvis resultatet ligga lite mer under riket än 
läsåret 17/18 på grund av den stora sänkningen på 
Magnus Åbergsgymnasiet.
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Diagram 17 visar Skolverkets statistik över andelen elever med gymnasieexamen för gymnasieskolorna, 
Kunskapsförbundet totalt och riket över åren. 
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Jämförelse mellan program per skola 
Diagram 18a – 20b visar andelen elever med 
gymnasieexamen och dess utveckling på varje 
program på skolorna. Skolorna är representerade av 
två diagram var, ett för de högskoleförberedande 
programmen och ett för yrkesprogrammen. 

Birger Sjöberggymnasiet 
Resultaten för programmen på Birger 
Sjöberggymnasiet redovisas i diagrammen 18a och 
18b på nästa sida. För det senaste läsåret var 
andelen elever med gymnasieexamen från Birger 
Sjöberggymnasiet 87,2% efter en liten minskning 
från föregående års resultat på 88,0%. Skillnaden 
mellan män och kvinnor minskade till 1,0 
procentenheter och vände till männens fördel, efter 
en minimal ökning för männen och en liten 
minskning för kvinnorna. Mellan programtyperna 
ökade differensen det senaste läsåret till 8,8 
procentenheter, en liten ökning med 1,1.  

Det övergripande resultatet för Birger 
Sjöberggymnasiet innebar en mycket liten 
förändring det senaste läsåret men hade större 
förändringar internt för programmen. Tre av 
programmen ökade sina examensandelar, två 
högskoleförberedande och ett yrkesprogram. Fem 
sänkte sina, två högskoleförberedande och tre 
yrkesprogram. Ett högskoleförberedande program 
hade samma resultat som året innan. Humanistiska 
programmet saknade avgångselever och är därför 
exkluderat från diagrammet.  

Den största höjningen på Birger Sjöberggymnasiet 
kom från Ekonomiprogrammet som ökade med 12,5 
procentenheter och hamnade på 93,1% medan Vård- 
och omsorgsprogrammet landade på 59,1% efter den 
största sänkningen på 18,2 procentenheter.  

De program som hade högst andel elever med 
gymnasieexamen för avgångseleverna 2019 var 
Estetiska programmet och 
Naturvetenskapsprogrammet som båda hade 
100,0%. Vård- och omsorgsprogrammet hade lägst 
examensandel med 59,1% av eleverna som fick 
examen. Spannet mellan högst och lägst 
examensandel ökade därmed till 40,9 
procentenheter från föregående års siffra på 23,1. 
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Diagram 18a. Andelar med gymnasieexamen -
Birger Sjöberggymnasiet 
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Diagram 18b. Andelar med gymnasieexamen -
Birger Sjöberggymnasiet 
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Diagram 18a visar andelen elever med gymnasieexamen från Birger Sjöberggymnasiets högskoleförberedande 
program över åren. Totalt* visar programtypens examensandel. 

 

Diagram 18b visar andelen elever med gymnasieexamen från Birger Sjöberggymnasiets yrkesprogram över åren. 
Totalt* visar programtypens examensandel 
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Magnus Åbergsgymnasiet 
Diagram 19a och 19b på nästa sida visar 
examensandelarna för programmen på Magnus 
Åbergsgymnasiet. Andelen avgångselever med 
gymnasieexamen från Magnus Åberg 2019 var 
66,7%, en försämring med 12,9 procentenheter från 
föregående läsår. Både männen och kvinnorna 
sänkte sina resultat, dock var männens sänkning 
mycket större, nästan 20 procentenheter, och 
differensen vändes till 4,5 enheters skillnad till 
kvinnornas fördel. Skillnaden mellan 
programtyperna minskade minimalt, med 0,1 
procentenheter, till 11,7 procentenheter högre för de 
högskoleförberedande programmen. Detta innebar 
en tillbakagång till tidigare mönster. Föregående 
läsår var ett undantaget där yrkesprogrammen för 
första gången lyckades bättre än de 
högskoleförberedande programmen.  

Resultatet för hela Magnus Åbergsgymnasiet sjönk 
läsåret 18/19 då fem av de sex 
gymnasieprogrammen minskade i examensandelar. 
Ett av de högskoleförberedande programmen ökade 
sina andelar elever med gymnasieexamen och de 
resterande två minskade med några få 
procentenheter. Yrkesprogrammen hade alla stora 
negativa förändringar till det senaste läsåret. Hotell- 
och turismprogrammet hade inga avgångselever 
läsåret 18/19 och är därför exkluderat från 
diagrammet.  

Den största, och enda, höjningen stod Estetiska 
programmet för med 7,1 procentenheter. Handels- 
och administrationsprogrammet minskade mest av 
alla med 38,1 procentenheters skillnad till 
föregående år.  

Estetiska programmet hade störst andel elever med 
examen med 85,7%, nästan dubbelt så stor andel 
som Handels- och administrationsprogrammet som 
hade lägst andel på 44,0%. Spannet mellan 
programmen med högst och lägst andel elever med 
gymnasieexamen mer än fördubblades från 
föregående års siffra på 19,0 till 41,7 procentenheter.  

Totalt för yrkesprogrammen syns den ”vartannat 
år”-trenden som visade sig för Magnus 
Åbergsgymnasiet i diagram 16 och även lite grann i 
Kunskapsförbundets totala resultat. Denna trend 
syns tydligast för Bygg- och anläggningsprogrammet 
men även andra program på skolan visar tecken på 
trenden i sina resultat.  
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Diagram 19a. Andelar med gymmasieexamen -
Magnus Åbergsgymnasiet 
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Diagram 19b. Andelar med gymnasieexamen -
Magnus Åbergsgymnasiet 
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Diagram 19a visar andelen elever med gymnasieexamen från Magnus Åbergsgymnasiets högskoleförberedande 
program över åren. Totalt* visar programtypens examensandel. 

 

Diagram 19b visar andelen elever med gymnasieexamen från Magnus Åbergsgymnasiets yrkesprogram över åren. 
Totalt* visar programtypens examensandel 
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Nils Ericsonsgymnasiet 
Nils Ericsonsgymnasiets resultat för de nationella 
programmen på skolan presenteras i diagram 20a 
och 20b på nästa sida. Nils Ericson var den enda 
gymnasieskolan inom Kunskapsförbundet som 
ökade i resultat det senaste läsåret, från 83,0% till 
84,0%. En sänkning för männen och en höjning för 
kvinnorna ledde till den minsta differensen mellan 
grupperna hittills för skolan med 2,2 
procentenheter, en minskning med 6,6 enheter från 
föregående år. På Nils Ericsonsgymnasiet har 
männen lyckats bättre i examensandelar under alla 
år förutom 13/14 men samtidigt har kvinnorna 
presterat bättre i genomsnittlig betygspoäng. Även 
skillnaden mellan programtyperna hamnade på en 
ny lägsta nivå i och med det senaste läsåret med 
endast 1,8 procentenheter, att jämföra med 
föregående läsårs siffra på 7,0 enheter.  

Överlag ökade resultatet för Nils Ericsonsgymnasiet 
lite grann men de enskilda programmen hade större 
förändringar, både positiva och negativa. Två 
yrkesprogram och ett högskoleförberedande ökade 
andelen elever med gymnasieexamen och två 
yrkesprogram och ett högskoleförberedande 
minskade sina andelar.  

Gymnasielärlingarna hade den största höjningen 
läsåret 18/19 med en ökning på 31,8 procentenheter, 
till 88,9%, och hade därmed högst andel elever med 
gymnasieexamen på skolan. Programmet med 
största sänkningen till det senaste läsåret var 
Industritekniska programmet som sjönk med 18,9 
procentenheter ned till 76,9%.  

Gymnasielärlingarnas höjning i examensandelar 
gjorde att de gick från att vara programmet med 
lägst andel från läsåret innan till programmet med 
högst. Samtidigt så sjönk det programmet som hade 
högst andel året innan, Industritekniska, ned till 
placeringen lägst ner. Till följd av förändringarna för 
programmen minskade spannet mellan 
programmen med högst och lägst andel elever med 
gymnasieexamen från 38,7 procentenheter ned till 
12,0 enheter för läsåret 18/19.  

För Industritekniska programmet syns samma 
”vartannat år”-trend med växelvis positiva och 
negativa förändringar som identifierats tidigare i 
denna rapport. För yrkesprogrammen totalt har 
samma tendens kunnat anats, troligtvis på grund av 
Industritekniska programmets många elever och 
därmed stora inverkan, men bryts till det senaste 
läsåret av ytterligare en ökning.  
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Diagram 20a. Andelar med gymnasieexamen -
Nils Ericsonsgymnasiet 
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Diagram 20b. Andel med gymnasieexamen -
Nils Ericsonsgymnasiet 
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Diagram 20a visar andelen elever med gymnasieexamen från Nils Ericsonsgymnasiets högskoleförberedande 
program över åren. Totalt* visar programtypens examensandel. 

 

Diagram 20b visar andelen elever med gymnasieexamen från Nils Ericsonsgymnasiets yrkesprogram över åren. 
Totalt* visar programtypens examensandel 
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Jämförelse mellan skolorna 
Examensresultaten för de sex program som erbjuds 
på flera av Kunskapsförbundets gymnasieskolor 
jämförs med varandra i diagram 21 nedan. 
Differenserna mellan programmen varierade från 
7,9 och 29,4 procentenheter för läsåret 18/19.  

Ekonomiprogrammet ökade på Birger 
Sjöberggymnasiet och minskade på Magnus 
Åbergsgymnasiet och ledde till en ökad skillnad 
mellan programmen till 20,6 procentenheter. 
Estetiska programmet på Birger Sjöberg hade 100% 
elever med gymnasieexamen både läsåret 17/18 och 
18/19 medan programmet höjde sitt resultat på 
Magnus Åberg vilket innebar en minskad differens 
från 21,4 ned till 14,3 procentenheter. Även 
Samhällsprogrammen hade minskad skillnad, med 
5,8 procentenheter, ned till 14,0 enheter.  

Naturvetenskapsprogrammet på Birger 
Sjöberggymnasiet ökade i resultat medan 

programmet minskade på Nils Ericsonsgymnasiet 
och skillnaden mellan skolorna ökade från 7,4 till 
15,4 procentenheter. Teknikprogrammet minskade 
med mindre än en procent på Birger Sjöberg och 
ökade med nästan lika lite på Nils Ericson och 
skillnaden minskade med 0,9 till 7,9 
procentenheter. Båda Vård- och 
omsorgsprogrammen hade stora förändringar det 
senaste läsåret. Birger Sjöberggymnasiet minskade 
och Nils Ericsonsgymnasiet ökade, och skillnaden 
mellan programmen ökade från 10,6, till fördel för 
Birger Sjöberg, till 29,4 procentenheter till förmån 
för Nils Ericsonsgymnasiet.  

I likhet med de genomsnittliga betygspoängerna 
visar resultaten att eleverna på Birger 
Sjöberggymnasiet lyckas i högre grad i jämförelse 
med övriga skolor. I fem av sex jämförelser hade 
Birger Sjöberg högre andel elever med 
gymnasieexamen än programmet på den andra 
skolan.  
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Diagram 21 visar andelen elever med examen från programmen som fanns på två olika skolor från våren 2019 
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Jämförelse mellan män och kvinnor 
Skillnader mellan män och kvinnor är ett 
återkommande tema och uppmärksammas även för 
andelen elever med gymnasieexamen. Diagram 22 
nedan visar resultaten för Kunskapsförbundet.  

För examensandelarna har kvinnorna oftare legat 
högre än männen men för de två senaste läsåren har 
resultaten svängt. För avgångseleverna 17/18 
lyckades männen i högre grad än kvinnorna och till 
det senaste läsåret var resultatet samma för både 
männen och kvinnorna, alltså helt likvärdigt. Inom 
skolorna var skillnaderna lite större men ändå på en 
låg nivå. Birger Sjöberggymnasiet hade lägst 
differens på 1,0 procentenhet, Nils 
Ericsonsgymnasiet hade 2,2 och Magnus 
Åbergsgymnasiet hade 4,5 enheter.  

Ekonomiprogrammet hade störst differens på Birger 
Sjöberggymnasiet med 12,5 procentenheters 
skillnad. Även på Magnus Åbergsgymnasiet var det 
Ekonomiprogrammet som hade störst skillnad 
mellan männen och kvinnorna med 35,5 
procentenheter. På Nils Ericsonsgymnasiet var det 
gymnasielärlingarna som hade störst skillnad med 
25,0 procentenheter 

Birger Sjöberg hade generellt ganska små skillnader, 
Magnus Åberg hade väldigt stora och Nils Ericson 
låg lite mitt emellan de andra skolorna. 
Programmen med 100,0% elever med 
gymnasieexamen hade såklart ingen skillnad mellan 
könen då alla klarade sin examen. Ett antal mans-
/kvinnodominerade program hade stora skillnader 
men nämns inte i heller sammanhanget på grund av 
att jämförelserna inte kan tolkas som rättvisa.  
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Diagram 22. Examensandelar -
jämförelse mellan män och kvinnor
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Diagram 22 visar andelen avgångselever med gymnasieexamen för Kunskapsförbundet,  
männen och kvinnorna över åren 

 



36 
 

INTRODUKTIONSPROGRAMMEN
Elever som går ut grundskolan utan 
gymnasiebehörighet erbjuds möjligheten att gå på 
ett av de fem introduktionsprogram som finns och 
som syftar till att hjälpa elever att bli behöriga till ett 
nationellt program, eller bli förberedda för ett yrke. 
Eleverna kan gå individuellt val (IMIND), 
preparandutbildning (IMPREP), programinriktat 
val (IMPRO), yrkesintroduktion (IMYRK) eller 
språkintroduktion (IMSPR), beroende på 
förutsättningar och ambitionsnivå hos varje elev. I 
och med hösten 2019 ändrades utbudet till fyra 
introduktionsprogram: programinriktat val (IMV), 
yrkesintroduktion (IMY), individuellt alternativ 
(IMA) och språkintroduktion (IMS). På samtliga 
introduktionsprogram har varje elev en individuell 
studieplan, speciellt utformad efter elevens specifika 
premisser. Då elevernas utbildning individanpassas 
blir introduktionsprogrammen väldigt komplexa 
och kartläggningen av elevernas kunskapsresultat 
blir svårare. I kombination med detta är utbudet av 
jämförande statistik på riksnivå nästan obefintlig. 
På grund av detta skiljer sig statistiken för 
introduktionsprogrammen åt från den för de 
nationella programmen. 

Vanligtvis strävar eleverna på introduktionsprogram 
efter gymnasiebehörighet. Framför allt läser 
eleverna på Introduktionsprogrammen därför 
grundskolekurser. Många av eleverna läser också 
gymnasiekurser parallellt, med elever på ett 

nationellt program eller på introduktionsprogram, 
för att underlätta övergången till ett nationellt 
program. För eleverna på introduktionsprogram 
mäts andelen godkända grundskolekurser, andelen 
godkända gymnasiekurser (från 
introduktionsprogram och nationella program), 
genomsnittlig betygspoäng för diverse kurstyper och 
genomsnittligt antal avslutade kurser per elev. I 
denna rapport redovisas genomsnittlig betygspoäng, 
andelen godkända grundskolekurser och 
genomsnittliga antalet avslutade kurser.  

Alla introduktionsprogram finns i båda städerna, 
dock inte på alla skolor. Elevgrupperna på 
programmen är generellt väldigt heterogena och 
elevernas förutsättningar varierar stort. Statistiken 
över resultaten för dessa elever redovisas per skola 
och jämförs delvis mellan dem, men främst med 
resultat från tidigare läsår då omständigheterna 
mellan skolorna skiljer sig. Då det saknas relevant 
statistik från Skolverket över kunskapsresultaten för 
eleverna på introduktionsprogrammen, används 
endast verksamheternas tidigare resultat i 
jämförelser.  
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Birger Sjöberggymnasiet 
I diagram 23a-c visas resultaten från 
introduktionsprogrammen på Birger 
Sjöberggymnasiet. I diagram 23a nedan syns 
skillnaderna mellan resultaten i grundskolekurser, 
gymnasiekurser för elever som går i 
introduktionsklasser respektive nationella klasser 
och modersmål för introduktionsprogrammen på 
Birger Sjöberggymnasiet. Den tydligaste differensen 
syns i resultaten för modersmålskurser i relation till 
övriga typer där eleverna kontinuerligt presterar 
bättre i kurser i modersmål. Det går även att utläsa 
att eleverna i introduktionsklasser oftast lyckas 
bättre i gymnasiekurser i jämförelse med 
introduktionseleverna i nationella klasser, som 
generellt hamnar under 10,0 i betygssnitt, vilket 
motsvarar precis godkänt i alla kurser.  

Andelen godkända grundskolekurser har tidigare 
legat på en hög nivå, mellan 90 och 100% men 
började sjunka marginellt vid läsåret 16/17 och 
hamnade på en ovanligt låg nivå 2019, efter en 
sänkning på 24,8 procentenheter från året innan. 

Under läsåret 18/19 fick en ovanligt stor andel av 
eleverna på introduktionsprogrammen underkänt i 
Idrott och Svenska som andraspråk, två ämnen som 
tidigare haft bättre resultat.  

Hur många kurser en genomsnittlig elev avslutar 
per läsår ger en indikation på hastigheten som 
utbildningarna håller och bör analyseras med 
försiktighet. Olika förutsättningar, olika antal 
saknade betyg och avsaknaden av ett naturligt 
maxvärde (till exempel 20,0 för genomsnittlig 
betygspoäng och 100% för examensandel) försvårar 
granskningen och det är därför nödvändigt att titta 
på olika resultat i kombination. Vid läsåret 16/17 
började andelen godkända grundskolekurser minska 
lite grann och samma läsår syns en ökning i 
genomsnittligt antal avslutade kurser per elev. 
Följande läsår visar på samma förhållande med 
minskande andel godkända kurser och ökande antal 
avslutade kurser. Detta tyder på att eleverna fick en 
ökad studiebörda som kan ha bidragit till fler 
underkända kurser.  
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Diagram 23a. Genomsnittlig betygspoäng - Birger 
Sjöberggymnasiet: introduktionsprogram

Grundskolekurser Gymnasiekurser (IM-klasser)

Gymnasiekurser (nat. klasser) Modersmål

Diagram 23a visar de genomsnittliga betygspoängen för grundskolekurser, gymnasiekurser för elever i 
introduktionsklasser, gymnasiekurser för introduktionselever i nationella klasser och modersmålskurser för Birger 
Sjöberggymnasiet över åren 
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Diagram 23c. Genomsnittligt antal avslutade kurser per 
elev - Birger Sjöberggymnasiet: introduktionsprogram

Totalt Män Kvinnor

Diagram 23b visar andelen godkända grundskolekurser för eleverna på introduktionsprogrammen på Birger 
Sjöberggymnasiet över åren 

 

Diagram 23c det genomsnittliga antalet avslutade kurser per elev för introduktionsprogrammen på Birger 
Sjöberggymnasiet över åren 
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Magnus Åbergsgymnasiet 
Magnus Åbergsgymnasiets introduktionsprograms 
resultat presenteras i diagrammen 24a-c. 
Skillnaderna mellan kurstyperna visas i diagram 24a 
nedan och i likhet med resultatet från Birger 
Sjöberggymnasiet var det modersmålskurser som 
stack ut med väldigt bra resultat. Medan den 
genomsnittliga betygspoängen har legat mycket 
högre för modersmålen har de andra kurstyperna 
ofta legat under gränsen för godkänt på 10,0. De 
elever som läser gymnasiekurser i en 
introduktionsklass har under flera läsår presterat 
bättre än introduktionselever i nationella klasser.  

Resultatet från 13/14 baserades på totalt åtta betyg 
och kan förbises. Andelen godkända 
grundskolekurser har legat på en relativt stabil nivå 
under ett antal läsår, med små variationer på 1,5 till 
8,9 procentenheters skillnad, fram till det senaste 
läsåret där andelen sjönk avsevärt med 20,0 
procentenheter. Eleverna hade stora problem med 

bland annat Svenska som andraspråk, Matematik 
och Engelska. Även tidigare har dessa kurser visat 
sig vara ibland de lite svårare för eleverna, dock inte 
på samma nivå som för läsåret 18/19.  

Det genomsnittliga antalet avslutade kurser per elev 
för eleverna på introduktionsprogrammen på 
Magnus Åbergsgymnasiet har hamnat en bit över 
3,0 under alla år, förutom läsåret 13/14 som även i 
detta fall kan försummas på grund av att 
verksamheten ökade med över 600% till året efter. 
Sett till andelen godkända grundskolekurser var en 
ökning i antalet avslutade kurser för det senaste 
läsåret att förvänta på grund av den negativa 
korrelationen, där ena ökar då den andra minskar, 
som syntes för Birger Sjöberggymnasiet. Dock 
verkar sambandet inte vara lika starkt på Magnus 
Åbergsgymnasiet då minskningen i andelen 
godkända inte ackompanjerades av den förväntade 
ökningen i antalet avslutade kurser.  
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Diagram 24a. Genomsnittlig betygspoäng - Magnus 
Åbergsgymnasiet: introduktionsprogram

Grundskolekurser Gymnasiekurser (IM-klasser)

Gymnasiekurser (nat. klasser) Modersmål

Diagram 24a visar de genomsnittliga betygspoängen för grundskolekurser, gymnasiekurser för elever i 
introduktionsklasser, gymnasiekurser för introduktionselever i nationella klasser och modersmålskurser för 
Magnus Åbergsgymnasiet över åren 
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Diagram 24b. Andel godkända grundskolekurser -
Magnus Åbergsgymnasiet: introduktionsprogram

Totalt Män Kvinnor
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Diagram 24c. Genomsnittligt antal avslutade kurser per 
elev - Magnus Åbergsgymnasiet: introduktionsprogram

Totalt Män Kvinnor

Diagram 24b visar andelen godkända grundskolekurser för eleverna på introduktionsprogrammen på Magnus 
Åbergsgymnasiet över åren 

 

Diagram 24c det genomsnittliga antalet avslutade kurser per elev för introduktionsprogrammen på Magnus 
Åbergsgymnasiet över åren 
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Nils Ericsonsgymnasiet 
Resultatet för eleverna på Nils Ericsonsgymnasiets 
introduktionsprogram redovisas i diagram 25a-c. De 
genomsnittliga betygspoängerna för kurstyperna för 
Nils Ericsonsgymnasiet visar, i likhet med Birger 
Sjöberg och Magnus Åberg, att eleverna generellt 
lyckas bäst i modersmålskurser. Under ett antal 
läsår har eleverna i introduktionsklasser presterat 
bättre än introduktionseleverna i nationella klasser 
för gymnasiekurser. Introduktionsklassernas betyg 
kommer generellt över godkäntgränsen och 
introduktionseleverna i nationella klasserna hamnar 
under 10,0.  

Andelarna godkända grundskolekurser minskade 
med hela 39,3 procentenheter till läsåret 16/17 och 
har efter det ökat lite för varje nytt läsår men inte 
kommit tillbaka till samma höga nivå som de 
tidigaste åren i förbundet. Kurserna där eleverna 
lyckas bättre eller sämre varierar över åren och det 
går inte att peka ut något specifikt område där 
eleverna generellt har problem.  

För Nils Ericsonsgymnasiet framträder den negativa 
korrelationen mellan andelen godkända 
grundskolekurser och genomsnittligt antal avslutade 
kurser per elev då den stora minskningen 16/17 i 
andel godkända återspeglas i ökningen av avslutade 
kurser samma läsår.  
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Diagram 25a. Genomsnittlig betygspoäng - Nils 
Ericsonsgymnasiet: introduktionsprogram

Grundskolekurser Gymnasiekurser (IM-klasser)

Gymnasiekurser (nat. klasser) Modersmål

Diagram 25a visar de genomsnittliga betygspoängen för grundskolekurser, gymnasiekurser för elever i 
introduktionsklasser, gymnasiekurser för introduktionselever i nationella klasser och modersmålskurser för Nils 
Ericsonsgymnasiet över åren 
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Diagram 25b. Andel godkända grundskolekurser - Nils 
Ericsonsgymnasiet: introduktionsprogram

Totalt Män Kvinnor

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Läsår 13/14

Läsår 14/15

Läsår 15/16

Läsår 16/17

Läsår 17/18

Läsår 18/19

Diagram 25c. Genomsnittligt antal avslutade kurser per 
elev - Nils Ericsonsgymnasiet: introduktionsprogram

Totalt Män Kvinnor

Diagram 25b visar andelen godkända grundskolekurser för eleverna på introduktionsprogrammen på Nils 
Ericsonsgymnasiet över åren 

 

Diagram 25c det genomsnittliga antalet avslutade kurser per elev för introduktionsprogrammen på Nils 
Ericsonsgymnasiet över åren 
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GYMNASIESÄRSKOLAN
Enligt skollagen ska elevens bästa vara 
utgångspunkt i utbildningssammanhang. Elever 
med en utvecklingsstörning eller 
funktionsnedsättning på grund av anskaffad 
hjärnskada har därför rätt att gå i 
gymnasiesärskolan. Gymnasiesärskolan i 
Kunskapsförbundet erbjuder fem olika nationella 
program: Fordonsvård och godshantering, 
Administration, handel och varuhantering, 
Fastighet, anläggning och byggnation, Hotell, 
restaurang och bageri samt Hälsa, vård och omsorg. 
Utöver dessa kan elever läsa på ett individuellt 
program, som i ännu större grad utformas efter 
elevens egna förutsättningar. På individuella 
programmet läser eleverna ämnesområden istället 
för vanliga kurser. Under läsåret 18/19 var 62 elever 
inskrivna på något nationellt program och 24 på 
individuella program.  

Gymnasiesärskolans utformning skiljer sig på några 
sätt från gymnasieskolans, som till exempel 
program- och kursutbud och det faktum att 
gymnasiesärskolan sträcker sig över fyra år. Även 
betygsskalan ser lite annorlunda ut på 
gymnasiesärskolan. Skalan går från högsta betyget A 
ned till E; det finns alltså bara godkända betyg. Om 
läraren saknar underlag för att bedöma elevens 
kunskaper kan streck (-) användas men om eleven 
inte når upp till kunskapskraven för kursen sätts 
inget betyg alls. Klasstorlekarna är också mycket 
mindre än på gymnasieskolan och statistiken för 
gymnasiesärskolan presenteras därför för alla elever 
tillsammans, oavsett program eller årskurs. 

Kurser som startade innan 
gymnasiesärskolereformen 2013 blev betygssatta 
enligt den gamla skalan MVG-G och har blivit 
omvandlade till den nya och inkluderats i 
statistiken. Läsåret 15/16 avslutades de sista 

kurserna från den gamla gymnasiesärskolan och 
från 16/17 är all statistik baserad på nya kurser med 
den nya betygsskalan. Då det saknas nationell 
statistik för jämförelse av kunskapsresultat i 
gymnasiesärskolan används de tidigare läsårens 
resultat som analysverktyg. 

Resultat – gymnasiesärskolan 
Diagram 26 och 27 visar den genomsnittliga 
betygspoängen för alla kurser tillsammans och för 
de gymnasiesärskolegemensamma kurserna som 
elever har avslutat under alla läsår. Naturkunskap, 
Religionskunskap och Samhällskunskap saknar 
resultat för flera och/eller det senaste läsåret på 
grund av att inga elever avslutat kurserna under 
perioderna. Dessa är därför exkluderade från 
diagrammet. 

Den genomsnittliga betygspoängen för 
gymnasiesärskolan beskriver hur eleverna presterar 
generellt och den utveckling som skett under åren. 
Den svaga nedåtgående trenden från förbundets 
start bröts i och med den stora ökningen på 2,9 
poäng läsåret 16/17 och har efter det hamnat på en 
lite högre nivå än innan. Till det senaste läsåret 
ökade betygssnittet 0,3 betygspoäng för totalen och 
både männen och kvinnorna ökade sina gruppers 
resultat vilket resulterade i en minskad skillnad 
mellan grupperna från föregående år. För de 
gymnasiesärskolegemensamma ämnena ökade 
totalen med 0,5 betygspoäng till följd av en stor 
höjning från männen, och kvinnornas stabila 
resultat, och differensen mellan grupperna sjönk 
med 1,2 ned till 0,4 betygspoäng. För 
programämnena hade båda grupperna samma 
resultat efter en liten minskning från männen och 
en höjning från kvinnorna.  
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Eftersom eleverna läser olika programkurser 
jämförs endast de gymnasiesärskolegemensamma 
då de ingår i samtliga nationella program på 
gymnasiesärskolan. Idrott och hälsa hade bäst 
resultat för läsåret 18/19 med 15,9 tätt följt av  

 
Estetisk verksamhet på 15,8 medan Matematik hade 
lägst resultat med 13,5. Det var endast Svenska som 
minskade i betygssnitt från föregående läsår och 
Idrott och hälsa hade den största ökningen det 
senaste läsåret. 
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Diagram 27. Genomsnittlig betygspoäng -
gymnasiesärskolegemensamma ämnen
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Diagram 26 visar de genomsnittliga betygspoängen för eleverna på gymnasiesärskolan över åren 

 

Diagram 27 visar de genomsnittliga betygspoängen för de gymnasiegemensamma ämnena för eleverna på 
gymnasiesärskolan över åren 
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KUNSKAPSRESULTAT FÖR VUXENUTBILDNINGEN
På alla ansvarsnivåer inom 
Kunskapsförbundet bedrivs ett kontinuerligt 
systematiskt kvalitetsarbete som syftar till att 
förbättra elevernas kunskapsresultat. 
Kartläggningen som ligger till grund för 
utvecklingsarbetet presenteras på en 
övergripande nivå i denna rapport.  

Vuxenutbildningen skiljer sig från gymnasieskolan 
på många sätt och därför används lite olika 
kvalitetsmått i det systematiska kvalitetsarbetet. 
Inom vuxenutbildningen varierar utbildningarnas 
upplägg, längd och innehåll stort och även 
elevgruppernas sammansättning mellan kurserna. 
Vad måtten är baserade på är specificerat i texten 
och beräkningsstrategierna hålls konstanta över 
åren. Vuxenutbildningens resultat jämförs mer 
begränsat med nationella resultat än 
gymnasieskolans. Då jämförelser med riket görs 
återfinns dessa främst i den löpande texten medan 
jämföranden internt även kan hittas i diagrammen. 

I detta kapitel presenteras främst statistik över 
eleverna som studerat inom Kunskapsförbundet 
under vårterminen 2019 men även utvecklingen 
över terminerna visas i många fall. 
Specifikationerna för statistiken finns antingen i den 
löpande texten eller i diagram- och tabelltexterna.  

GRUNDLÄGGANDE OCH 
GYMNASIALA KURSER 
För elever som saknar kunskaper från grundskolan 
eller gymnasiet erbjuder vuxenutbildningen ett antal 
fristående kurser på grundläggande och gymnasial 
nivå på Nils Ericson i Trollhättan och i Vänerparken 
i Vänersborg. Eftersom eleverna är i olika 
livssituationer och inte alltid har möjlighet att läsa 
kurser på samma sätt anordnar vuxenutbildningen 
en del mer flexibla kurser. Eleverna får möjlighet att 
läsa på dag- eller kvällstid, i olika studiehastigheter 
och vissa kurser finns även som distanskurser. Det 
finns två olika typer av grundläggande kurser, 
nationella och orienteringskurser, där det senare är 
ett komplement till det första. De nationella 
kurserna motsvarar grundskolans betygsgrundande 
kunskaper och är där eleven kan få betyg. 
Orienteringskurser finns som extra stöd för elever 
som behöver men ger inget betyg och är helt 
frivilliga. För elever som anses ha tillräckliga 
kunskaper men saknar betyg kan prövningar och 
valideringar göras för att få kunskaperna 
dokumenterade. 
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Diagram 28a. Andelar godkända grundläggande 
kurser

Nils Ericson
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Diagram 28b. Betygsfördelning grundläggande 
kurser

Nils Ericson

VT 13 HT 13 VT 14 HT 14 VT 15 HT 15 VT 16 HT 16 VT 17 HT 17 VT 18 HT 18 VT 19

Diagram 28a visar andelen godkända kurser på grundläggande nivå på Nils Ericson per termin, totalt och för 
kvinnor och män 

 

Diagram 28b visar betygsfördelningen för kurserna på grundläggande nivå på Nils Ericson per termin 
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Diagram 29a. Andelar godkända grundläggande 
kurser
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Diagram 29b. Betygsfördelning grundläggande 
kurser

Vänerparken

VT 13 HT 13 VT 14 HT 14 VT 15 HT 15 VT 16 HT 16 VT 17 HT 17 VT 18 HT 18 VT 19

Diagram 29a visar andelen godkända kurser på grundläggande nivå i Vänerparken per termin, totalt och för 
kvinnor och män 

 

Diagram 29b visar betygsfördelningen för kurserna på grundläggande nivå i Vänerparken per termin 
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BETYGSFÖRDELNING 

Resultat - grundläggande kurser 
År 2017 ökade antalet avslutade grundläggande 
kurser för både Nils Ericson och Vänerparken från 
runt 150 i respektive skolhus till ca 350 respektive 
250 och har sedan dess legat kvar på den högre 
nivån och även ökat. Nils Ericson har dock under 
alla terminer haft fler avslutade kurser än 
Vänerparken. I diagrammen 28a-b och 29a-b på 
sidorna 46-47 presenteras andelen godkända 
grundläggande kurser och dess betygsfördelningar 
och utvecklingen över terminerna för Nils Ericson 
och Vänerparken. 

Andelen godkända betyg på Nils Ericson har 
varierat kring cirka 80% över terminerna och var 
under vårterminen 2019 nere på 75,6% medan 
Vänerparkens resultat har sjunkit från 100% från 
förbundets början ned till runt 80% och hamnade 
på 74,1% den senaste terminen. I och med 
Vänerparkens minskade andelar godkända kurser 
har differenserna mellan skolhusen blivit mindre 
och var för det senaste läsårets terminer nere på 0,1 
respektive 1,5 procentenheters skillnad. Att kvinnor 
presterar bättre än män syns även i 
vuxenutbildningens statistik. Männen har större 
andel underkända betyg för majoriteten av 
terminerna och för den senaste terminen låg 
differenserna på 6,6 respektive 4,6 procentenheter 
för Nils Ericson och Vänerparken. Under det senaste 
läsåret hade kvinnorna i båda skolhusen väldigt lika 
resultat. Detsamma gällde för männen vilket 
innebar att differenserna mellan könen var väldigt 
lika på i båda skolhusen.  

På både Nils Ericson och Vänerparken syns en tydlig 
spik för betyget E där staplarna ligger högre än de 
för övriga betyg under alla terminer. Detta innebär 
att E är det absolut vanligaste betyget för eleverna i 
båda skolhusen.  

 
För Nils Ericson finns det inget betyg som visar på 
någon indikation för en trend över tiden utan 
resultaten varierar kring ungefär samma nivåer. 
Andelen A- och B-betyg har legat på låga nivåer 
under alla terminer, C- och D-betygen har legat en 
bit över A- och B-betygen och mer i närheten av F-
betygen och E-betygen har hamnat, som tidigare 
nämnts, högre än övriga. Väldigt få elever får streck 
i kurser. Detta kan helt enkelt vara en konsekvens av 
att elever hoppar av kurser istället för att stanna 
kvar till slutet, om de inte kan närvara tillräckligt 
mycket eller hinner med skoluppgifterna.  

Även i statistiken för Vänerparken framträder E-
betyget som det vanligaste för eleverna. A-betygen 
har legat lågt under de allra flesta terminer och B-
betygen har legat strax över med några få undantag. 
C- och D-betygen har legat vid ungefär samma nivå 
med några få avvikande terminer. E- och F-betygen 
är de betyg som visar på förändring i trender med E-
betygen i en sjunkande trend och F-betygen i en 
motsatt, ökande trend. Under vårterminen 2017 var 
det ett flertal elever som fick streck i delkurser i 
engelska. Detta orsakade den avvikelse för strecken 
(-) som syns i diagrammet för Vänerparken.  

I jämförelse med resultatet i riket, från Skolverket, 
har Kunskapsförbundet en liknande fördelning, med 
lägst andelar för A- och B-betyg, lite högre för C och 
D och E som klart vanligaste betyget. Det som skiljer 
resultaten från riket med de från förbundet är att 
både Nils Ericson och Vänerparken har större 
andelar av E-betyg och F-betyg, vilket också innebär 
att de övriga betygen har lite lägre andelar än riket. 
Det totala antalet avslutade grundläggande kurser i 
riket gjorde en stor ökning 2017, precis som 
Kunskapsförbundet.  
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Resultat – gymnasiala kurser 
Antalet avslutade gymnasiala kurser har varit högre 
på Nils Ericson än Vänerparken fram till 2017 då 
förhållandet byttes till det omvända. Antalet 
avslutade kurser på Nils Ericson har sjunkit under 
terminerna, från 3 300 ned till 800 senaste 
terminen, medan Vänerparken har varierat från 
1 200 ned till 450 kring 2016 och upp till 1 600 sista 
terminen. Diagram 30a-b och 31a-b på sida 50-51 
visar andelen godkända gymnasiala kurser, dess 
betygsfördelningar samt utvecklingen över tid.  

Andelen godkända gymnasiala kurser på Nils 
Ericson minskade den första tiden i 
Kunskapsförbundet för att sedan stabilisera sig strax 
under 80% med undantag för den senaste terminen 
där andelen ökade lite mer än tidigare nivå och 
landade på 82,8%. I Vänerparken har andelen 
godkänt legat stabilt på en nivå lite under 90%, 
förutom en avvikelse ht15, och hamnade på 90,1% 
för vt19. Eftersom båda skolhusen har haft relativt 
stabila resultat har även skillnaderna mellan dem 
varit ganska lika, runt 7-13 procentenheter under de 
senaste åren. I likhet med de grundläggande 
kurserna presterar kvinnorna bättre än männen 
under nästan alla terminer.  

Betygsfördelningarna för de gymnasiala kurserna är 
mycket jämnare än de grundläggande kursernas 

fördelningar. Även för de gymnasiala kurserna är E 
det vanligaste betyget men det är inte en lika tydlig 
spik utan en mer jämn fördelning. 

För betygsandelarna på Nils Ericson syns flera 
indikationer på trender, både positiva och negativa. 
C-betygen har minskat nästan alla terminer medan 
både E- och F-betygen har ökat. A- och B- betygen 
ser ut att öka igen efter en period av nedgång och D-
betygen har legat relativt stabilt men ser ut att ha 
sjunkit en bit ned till en lägre nivå.  
För Vänerparken har flera av betygsandelarna haft 
liknande utveckling: A-, B-, C- och D-betygen har 
alla gått från en nivå ned till en kort period av lägre 
resultat och sedan kommit tillbaka till ungefär 
samma läge som i början. Dessa utvecklingar har 
kontrats med E- och F-betygen som istället ökade 
och sedan kom ned och hamnade runt 
ursprungsnivån igen.  

I jämförelsen med riket visar det sig att 
Vänerparkens resultat är väldigt likt rikets. 
Vänerparken har lite mindre av de högre betygen 
och främst mer av betyget E men har överlag en 
fördelning som ligger nära den Skolverket publicerat 
för Sverige. Nils Ericson har liknande fördelning 
men skiljer sig mer för betygen C, D och F med lägre 
andelar för de två första och högre för det sista.  
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Diagram 30a. Andelar godkända gymnasiala 
kurser
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Diagram 30b. Betygsfördelning gymnasiala 
kurser

Nils Ericson

VT 13 HT 13 VT 14 HT 14 VT 15 HT 15 VT 16 HT 16 VT 17 HT 17 VT 18 HT 18 VT 19

Diagram 30a visar andelen godkända kurser på gymnasial nivå på Nils Ericson per termin, totalt och för kvinnor 
och män 

 

Diagram 30b visar betygsfördelningen för kurserna på gymnasial nivå på Nils Ericson per termin 
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Diagram 31a. Andelar godkända gymnasiala 
kurser

Vänerparken

VT 13 HT 13 VT 14 HT 14 VT 15 HT 15 VT 16 HT 16 VT 17 HT 17 VT 18 HT 18 VT 19

0%

10%

20%

30%

40%

50%

A B C D E F -

Diagram 31b. Betygsfördelning gymnasiala 
kurser

Vänerparken

VT 13 HT 13 VT 14 HT 14 VT 15 HT 15 VT 16 HT 16 VT 17 HT 17 VT 18 HT 18 VT 19

Diagram 31a visar andelen godkända kurser på gymnasial nivå i Vänerparken per termin, totalt och för kvinnor och 
män 

 

Diagram 31b visar betygsfördelningen för kurserna på gymnasial nivå i Vänerparken per termin 
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NATIONELLA PROV  

I likhet med gymnasieskolan så avslutas vissa av de 
gymnasiala kurserna på vuxenutbildningen med ett 
nationellt prov. Kurser inom engelska, matematik, 
svenska och svenska som andraspråk har under 
läsåret 18/19 avslutats med nationella prov.  

I diagram 32a-c presenteras Nils Ericsons-elevernas 
resultat från de nationella proven, i relation till det 
kursbetyg de fick, och betygsfördelningen för proven 
i jämförelse med fördelningen för kursbetygen.  

I diagram 32a synliggörs andelen elever som fick 
samma betyg på provet som kursen genom stapeln i 
mitten med 0 betygssteg i skillnad. Precis som 
resultatet från föregående år var det vanligast ett 
eleverna fick samma betyg på provet som kursen, 
dock hade andelen överensstämmande betyg 
minskat från föregående år med 8,6 procentenheter. 
Till följd av detta ökade både andelarna elever som 
fick högre och lägre kursbetyg. Störst ökning, 8,1 
procentenheter, hade andelen elever som fått ett 
steg högre kursbetyg än provbetyg.  

Diagram 32b visar också relationen mellan de 
nationella proven och kursbetygen men visar på 
skillnaderna mellan män och kvinnor. På Nils 
Ericson var männens resultat lite mer utspritt och 
en större andel hade två steg högre eller minst ett 
steg lägre, medan kvinnorna endast hade 
överensstämmande betyg eller ett steg högre. 
Föregående år hade kvinnorna en större spridning 
men hade en liknande hög andel för samma eller ett 
steg högre betyg. Männen hade en högre andel 
överensstämmande betyg som sjönk till det senaste 
läsåret när andelarna för större skillnader ökade.  

I betygsfördelningen i diagram 32c träder E fram 
som det vanligaste betyget, både som provresultat 
och kursbetyg, följt av D-betygen för kurserna och 
F-betygen för proven. Differenserna mellan prov- 
och kursbetygen ökade för samtliga godkända betyg, 
vilket var att förvänta i och med den minskade 
andelen överensstämmande betyg som syntes i 
diagram 32a.
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Diagram 32a. Relation mellan kursbetyg och nationella prov 
läsåret 18/19
Nils Ericson

Diagram 32a visar relationen mellan kursbetyg och provbetyg på Nils Ericson. Värdet noll (0) innebär att eleven 
fått samma kursbetyg som provbetyg 
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Diagram 32b. Relationen mellan kursbetyg och nationella 
prov läsåret 18/19 - jämförelse mellan män och kvinnor
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Diagram 32c. Betygsfördelning provbetyg och kursbetyg 
läsåret 18/19
Nils Ericson

Provbetyg Kursbetyg

Diagram 32b visar relationen mellan kursbetyg och provbetyg på Nils Ericson uppdelat på män och kvinnor. 
Värdet noll (0) innebär att eleven fått samma kursbetyg som provbetyg 

 

Diagram 32c visar betygsfördelningen på Nils Ericson för de nationella proven och kurserna tillsammans.  
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Diagram 33a-c visar resultaten från de nationella 
proven och kursbetygen i relation till varandra och 
betygsfördelningen för prov- och kursbetygen för 
eleverna i Vänerparken.  

Diagram 33a visar andelarna elever som fick 
samma, högre eller lägre kursbetyg i jämförelse med 
resultaten från de nationella proven. De flesta 
eleverna i Vänerparken fick samma betyg i kursen 
som på provet, en ganska stor andel fick ett steg 
högre i kursbetyg och små grupper av elever fick två 
eller fler steg högre eller lägre kursbetyg än 
provbetyg. Andelen elever som fick ett steg lägre 
betyg i kursen förändrades mest från föregående år 
med en sänkning på 3,0 procentenheter. Övriga 
andelar hamnade väldigt nära resultatet från läsåret 
innan.  

I diagram 33b visas männens och kvinnornas 
resultat bredvid varandra för att möjliggöra den 

jämförelse mellan könen som är ett genomgående 
tema i denna rapport. I likhet med resultatet för Nils 
Ericson hade männen en högre andel 
överensstämmande betyg än kvinnorna men 
samtidigt en lite större spridning över skalan. 
Föregående läsår var förhållandet annorlunda och 
kvinnorna hade högre andel med samma prov- och 
kursbetyg och minimalt större spridning. Resultatet 
för det senaste läsåret blev alltså det omvända. 

Diagram 33c visar betygsfördelningen för de 
nationella proven och kursbetygen. E-betygen 
sticker ut som det vanligaste betyget för både proven 
och kurserna. Differenserna mellan prov- och 
kursbetygen var ungefär samma som föregående 
läsår för alla betyg. En större andel av eleverna i 
Vänerparken fick F i kursbetyg än vad som fick F i 
provbetyg. Detta var även fallet för läsåret innan.  
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Diagram 33a. Relation mellan kursbetyg och nationella prov 
läsåret 18/19
Vänerparken

Diagram 33a visar relationen mellan kursbetyg och provbetyg i Vänerparken. Värdet noll (0) innebär att eleven 
fått samma kursbetyg som provbetyg 
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Diagram 33b. Relationen mellan kursbetyg och nationella 
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Diagram 33c. Betygsfördelning provbetyg och kursbetyg 
läsåret 18/19
Vänerparken

Provbetyg Kursbetyg

Diagram 33b visar relationen mellan kursbetyg och provbetyg i Vänerparken uppdelat på män och kvinnor. 
Värdet noll (0) innebär att eleven fått samma kursbetyg som provbetyg 

 

Diagram 33c visar betygsfördelningen i Vänerparken för de nationella proven och kurserna tillsammans.  
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UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE (Sfi)
Alla kommuner i hela Sverige måste erbjuda 
utbildning i svenska för invandrare, Sfi, för de 
invånare som saknar grundläggande kunskaper i 
svenska. Utbildningen ska påbörjas så fort som 
möjligt. Om det inte finns några speciella 
omständigheter ska utbildningen ha startat inom tre 
månader efter ansökan.  

I Kunskapsförbundet tillämpas kontinuerlig 
antagning för att uppnå kravet om att skyndsamt få 
in eleverna i utbildningen och för att undvika att 
elever måste vänta en hel termin innan studierna 
kan börja. Eleverna skickar in en ansökan och blir 
sedan inbjudna för ett kartläggningssamtal där 
förkunskaper dokumenteras och en individuell 
studieplan upprättas. Beroende på elevens bakgrund 
och tidigare kunskaper placeras de i en lämplig 
grupp på en passande nivå. Det finns tre olika 
studievägar, eller spår som det också kallas, som 
eleverna kan komma in på och varje spår har mellan 
två och fyra olika nivåer. Figur 1 visar de möjliga 
studievägarna för eleverna. Spår 1 är för de elever 
som har kort eller ingen skolbakgrund, spår 2 är för 
de som har vissa förkunskaper och spår 3 är för de 
elever som har en längre utbildning med sig från 
tidigare. När eleven klarat av D-kursen för sitt spår 
har eleven fullföljt sin Sfi-utbildning.  

 

 

Kvalitetsmåtten som används för Sfi skiljer sig lite 
från övriga verksamheter i förbundet på grund av 
den speciella antagningen och utbildningens syfte. 
Genomströmningstid och betygsfördelning är de 
mått som används för Sfi, där resultaten utgår från 
elever som avslutat kurserna under aktuell termin.  

 

  

Figur 1. Studievägar och delkurser inom Sfi 

Studieväg 1 

Studieväg 2 

Studieväg 3 
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GENOMSTRÖMNING  
Genomströmningstiderna för eleverna på Sfi 
började dokumenteras 2014, ett år efter att 
Kunskapsförbundet bildades.  

Tiden det tar för en elev att slutföra en kurs 
beräknas i veckor och benämns som 
genomströmningstid. Den räknas från elevens första 
inskrivning på kursen fram till datumet eleven 
avslutar kursen. Om eleven avbryter kursen av 
någon anledning och börjar igen efter en period 
läggs tiderna för eleven ihop för att all tid eleven fått 
undervisning ska komma med i beräkningarna. Alla 
elevers genomströmningstider för varje kurs 
beräknas och från det tas ett medelvärde fram för 
skolhusen för varje termin. Detta redovisas i 
diagram 34 på nästa sida. Kurs 1c, 1D och 2D 
infördes under våren 2018 för att eleverna skulle få 
gå i samma spår under hela studietiden och har 
därför bara resultat för de senaste terminerna. För 
elever som redan hade påbörjat kurser på en viss 
nivå och sedan blivit flyttade till någon av de nya har 
all undervisningstid, för både den gamla och den 
nya kursen, lagts ihop. All studietid för eleven på 
nivån finns därför med. 

Genomströmningstiderna för Nils Ericson har 
varierat en del över terminerna. Kurs 1B har ofta 
pekats ut på grund av de långa 
genomströmningstiderna men har samtidigt väldigt 
stora svängningar, vilket gör att det inte riktigt går 
att se varken en positiv eller negativ utveckling. Till 
den senaste terminen landande kurs 1B på 71,3 
veckor efter en minskning med 41,1 veckor från 
terminen innan dess. Kurs 3D varierar inte alls lika 
kraftigt och har för de senaste terminerna haft 
kortast genomströmningstid på runt 30 veckor, och 
hamnade på 31,3 veckor för vt19. De nyare kurserna 
1C och 1D har terminer med längre 
genomströmningstider. Detta kan vara en 
konsekvens av kursbyten, då nästan alla elever först 
gått i antingen kurs 2C eller 3D innan de nya kom 
och de flyttades till andra kursgrupper.  

Den snabbaste kursen under vårterminen 2019 var 
kurs 3D med en genomströmningstid på 31,3 veckor 
och den långsammaste var kurs 1C med tiden 73,5 
veckor. Detta innebär att spannet mellan kurserna 
landade på 42,2 veckor. Det är en minskning från 
våren 2018 då skillnaden låg på 68,8 och kurs 1D 
var den långsammaste kursen. Många av kurserna 

på Nils Ericson varierar både upp och ned över 
terminerna och saknar tydliga indikationer på 
trender. Kurs 1A och 2C visar båda tecken på en 
uppåtgående trend med ökande 
genomströmningstider omsluten av naturliga 
variationer. Trenden för kurs 1A verkar brytas kring 
vt18 då tiden ökade signifikant och sjönk sedan 
under läsåret efter. Detta kan delvis ha sin 
förklaring i att elevantalet minskade till mindre än 
hälften mellan ht17 och vt18 och minskade 
ytterligare, ned till endast fyra elever, senaste 
läsåret.  

För Vänerparken har genomströmningstiderna 
överlag varit kortare än på Nils Ericson men på flera 
av kurserna har tiderna ökat över de senare 
terminerna. Även i Vänerparken tenderar kurs 1B 
att visa på längst genomströmningstider men dessa 
har minskat efter att kursen nådde sin lägsta tid 
under ht17 och hade för den senaste terminen 50,8 
veckor. I Vänerparken har tiderna varit ganska korta 
för flera olika kurser, främst är det de mer 
avancerade kurserna som till exempel studiespår 3 
eller D-nivå som har haft de kortaste tiderna. För 
vårterminen 2019 hade eleverna på kurs 1D den 
kortaste genomströmningstiden på 17,6 veckor.  

Skillnaden mellan kurserna i Vänerparken sträcker 
sig upp till 33,2 veckor mellan kurs 1B och 1D som 
hade snabbast och långsammast tider för vt19. Detta 
innebär att spannet mellan kurserna minskade från 
våren 2018 som då låg på 43,5 veckor mellan kurs 
1B och 2D. Kurserna 1A och 3C ser båda ut att vara i 
uppåtgående trender med ett fåtal avvikande 
resultat. Både kurs 1B och 3D verkar ha haft 
trendbrott där utvecklingen har vänt och 
genomströmningstiderna ser ut att minska.  

Överlag har Nils Ericson haft längre 
genomströmningstider men över tid har 
Vänerparkens tider ökat och skolhusens resultat har 
närmat sig varandra. Under läsåret 2017 och i 
början på 2018 var de som närmast varandra. Under 
de senare terminerna har flera av kurserna haft 
stora skillnader mellan skolhusen vilket till viss del 
är en konsekvens av de större variationer som 
kurserna uppvisat under olika terminer. Störst 
skillnad mellan skolhusen var det för kurs 1D, där 
Nils Ericson hade 36,7 veckor längre 
genomströmningstid, och minst skillnad var för kurs 
3C där Vänerparken hade 1,1 veckor längre.  
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Diagram 34. Genomströmning per kurs -
uppdelat per studieplats

VT14 HT14 VT15 HT15 VT16 HT16 VT17 HT17 VT18 HT18 VT19

Nils Ericson 

Vänerparken 

Diagram 34 visar de genomsnittliga genomströmningstiderna för eleverna som har avslutat en Sfi-kurs under 
respektive termin 
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Jämförelse mellan män och kvinnor 
I tabell 5a-b nedan visas genomströmningstiderna 
för männen respektive kvinnorna för vårterminen 
2019 i skolhusen. Då mindre elevgrupper kan ge 
upphov till stora svängningar har antalet elever som 
genomströmningstiden beräknats utifrån noterats, 
tillsammans med tiden, och bör tas hänsyn till vid 
analys. De kurser som inga elever har avslutat under 
terminen är markerade som ett streck (-) och noll 
elever. 

Som tabellerna visar kan differenserna mellan män 
och kvinnor ligga på allt mellan 1,7 till 90,1 för de  

olika kurserna och även skilja sig åt mellan 
skolhusen. På Nils Ericson visar tabellen att männen 
avslutar kurserna snabbare än kvinnorna för totalt 
fem av nio kurser med en tydlig uppdelning då de 
fem kurserna ligger tillsammans i övre delen av 
tabellen. Det gäller alltså alla kurser inom studieväg 
1 och början av studieväg 2. För resterande fyra 
kurser, slutet på studieväg 2 och hela studieväg 3, 
hade kvinnorna kortare tider. I Vänerparken hade 
männen kortast tider för fem av de åtta kurserna 
med resultat, och det fanns inget lika tydligt 
mönster för kurserna som på Nils Ericson.  

Tabell 5a. Genomströmningstider för män och 
kvinnor på Nils Ericson vt19 

Tabell 5b. Genomströmningstider för män och 
kvinnor i Vänerparken vt19 

Genomströmning 
Nils Ericson vt19 

Män 
Antal veckor  
(antal elever) 

Kvinnor 
Antal veckor  
(antal elever) 

 Genomströmning 
Vänerparken vt19 

Män 
Antal veckor  
(antal elever) 

Kvinnor 
Antal veckor  
(antal elever) 

Kurs 1A 3,6 (1) 60,6 (3)  Kurs 1A - (0) - (0) 

Kurs 1B 65,3 (11) 76,7 (12)  Kurs 1B 30,8 (6) 70,9 (6) 

Kurs 1C 17,2 (3) 107,3 (5)  Kurs 1C 7,1 (19) 90,4 (12) 

Kurs 1D 13,1 (2) 95,5 (2)  Kurs 1D 15,0 (9) 41,3 (1) 

Kurs 2B 37,6 (33) 57,6 (35)  Kurs 2B 25,2 (13) 23,5 (20) 

Kurs 2C 56,1 (25) 49,2 (27)  Kurs 2C 38,9 (23) 46,4 (21) 

Kurs 2D 38,3 (18) 34,5 (30)  Kurs 2D 26,1 (8) 28,2 (11) 

Kurs 3C 41,7 (14) 30,9 (15)  Kurs 3C 59,8 (8) 28,2 (20) 

Kurs 3D 39,0 (13) 23,6 (12)  Kurs 3D 34,8 (16) 14,8 (42) 

 

En genomsnittlig resa genom Sfi 
När en elev kommer till Sfi placeras den i en av tre 
studievägar beroende på förkunskaper och 
skolbakgrund. Beroende på vilket spår eleven 
hamnat på läser den antingen två, tre eller fyra 
kurser. Alla studievägar avslutas med en kurs på D-
nivå. De kompletta studievägarna visas i figur 1 på 
sida 56. Eleven läser en kurs så länge som ansvarig 
lärare anser att den behöver innan den kan klara ett 
kursprov, avsluta kursen och gå vidare till nästa. Då 
eleverna läser varje kurs olika länge kan den totala 
tiden som de går på Sfi variera kraftig mellan 
enskilda elever. Den genomsnittliga Sfi-elevens resa 
i Kunskapsförbundet baserat på vårterminen 2019 
presenteras i figur 2 på nästa sida. 

Elever som placeras i spår 1 läser kurser på alla fyra 
nivåer från A till D och har därmed den längsta Sfi-
utbildningen. I denna grupp hamnar de elever med 
ingen eller kort skolbakgrund som behöver mer tid 
för att lära sig. Kurs 1B hade längst 
genomströmningstid i Kunskapsförbundet under 
vårterminen 2019 och den totala tiden för spår 1 låg 

på 172,6 veckor. Kurserna 1B och 1C ökade med lite 
grann från vt18 medan 1A minskade lite och 1D hade 
mycket kortare tid för vt19. Detta resulterade i en 
minskning med 37,6 för den totala studietiden.  

På spår 2 börjar eleverna med lite bättre 
förkunskaper och läser totalt tre kurser, från B- till 
D-nivå. Resultatet för den senaste terminen var 
väldigt likt det från föregående vår, med små 
ökningar på 0,8, 0,4 och 3,3 veckor för respektive 
kurs. Den totala tiden ökade med 4,5 veckor till en 
genomströmningstid på 121,4 för alla tre kurserna 
för vt19.  

Eleverna på spår 3 tar sig igenom Sfi-utbildningen 
snabbast och läser endast två kurser, en på C-nivå 
och en avslutande på D-nivå. För våren 2019 var 
resultatet för studietiden på spår 3 nästan exakt 
samma som våren innan med endast 0,2 veckor 
längre tid. Kurs 3C ökade i tid medan 3D minskade 
med nästan lika mycket vilket resulterade i en 
sluttid på 60,4 veckor.  
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För att göra en rättvis jämförelse med rikets resultat 
används Skolverkets statistik. Resultatet som 
redovisades i figur 2 ovan skiljer sig en del från 
jämförelsen med riket vilket beror på differenser i 
beräkningsstrategier. I jämförelsen med riket 
framkom det bland annat att för kurs 1A hade 
Kunskapsförbundet 19 veckor längre 
genomströmningstid och längre tid för hela spår 1 
med 17 veckor. Kurs 1B, 1C, och 1D låg tiderna för 
förbundet ganska nära rikets och differenserna låg 
på endast +4, +-0 och -6 för respektive kurs. 
Kunskapsförbundets elever hade kortare 
genomströmningstider med 3 respektive 2 veckor 
för kurs 2B och 2D medan 2C hade 3 veckor längre 
vilket medförde att totaltiden för spår 2 var 2 veckor 
kortare för förbundet. Spår 3 hade 5 veckor kortare 
totaltid för Kunskapsförbundet till följd av att kurs 
3C hade 1 vecka längre och 3D hade 6 veckor kortare 
genomströmningstid.  

Det finns inget som säger hur lång tid det bör ta för 
en elev att ta sig igenom en hel Sfi-utbildning. En 
strävan efter kortare genomströmningstider kan 
leda till att elever slussas vidare innan de är redo 
och kommer ut från utbildningen med otillräckliga 
kunskaper. I det motsatta läget kan lärare få för 
mycket omvårdnadsperspektiv och inte släppa iväg 
eleverna, när de egentligen är redo, för att de inte 
vågar riskera att eleverna kanske inte ska klara nästa 
steg, vilket skulle leda till längre 
genomströmningstider än nödvändigt. I 
analysarbetet kring genomströmningshastigheterna 

för Sfi jämförs resultaten mellan skolhusen och 
utvecklingen över tiden för att försöka hitta det 
optimala förhållandet mellan tidsåtgång och 
utbildningskvalitet.  

BETYGSFÖRDELNING 

För eleverna på Sfi handlar utbildningen mer om att 
klara av sina kurser än att få det högsta betyget. Ofta 
ges eleverna möjlighet att skriva det kursavslutande 
provet när läraren anser att de har tillräckliga 
kunskaper för att klara ett godkänt betyg. Elever 
som inte närvarar på lektioner eller går en lång tid 
utan någon progression skrivs ut från kurserna och 
därför sätts inga streck på elever. Diagram 35a-b på 
nästa sida visar betygsfördelningen för alla Sfi-
kurser som avslutats under vårterminen 2019 på 
Nils Ericson och i Vänerparken. 
Betygsfördelning Nils Ericson 
I diagram 35a visas betygsfördelningen för de 
avslutade kurserna på Nils Ericson under den 
senaste terminen. Rött representerar det 
underkända betyget F, blått det godkända betyget E 
och de olika gröna nyanserna visar de högre 
betygen. Det vanligaste betyget för eleverna på Nils 
Ericson, med 45,2% av alla satta betyg, var E, följt av 
21,5% för D och 17,6% för C. I kurserna 2B, 2C och 
3C fick en elev betyget A och i kurserna 1B, 2B, 2C, 
3C och 3D fick en eller fler elever betyget B. Alla 
kurser förutom 1C och 2B hade minst en elev som 
fick underkänt i kursen. Kurs 1A och 1D hade båda 
stora andelar underkända, 25,0 respektive 50,0%, 

Figur 2. Den genomsnittliga elevens resa genom Sfi hos Kunskapsförbundet från våren 2019. 
Den övre siffran visar genomsnittliga antalet veckor och under anges kursen  
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vilket var en konsekvens av det låga elevantalet då 
kurserna endast hade fyra elever var som avslutat 
kursen. 1B, 2B och 3C var de enda kurserna där det 
var vanligare att eleverna fick ett högre betyg än E.  

Betygsfördelning Vänerparken 
Diagram 35b redovisar hur betygen fördelades i 
Vänerparken för de avslutade kurserna under vt19. 
Det var inga elever som avslutade kurs 1A under 
våren 2019. Inga elever blev underkända under den 
senaste terminen och i diagrammet finns därför 
endast en blå färg för betyget E och nyanser av grönt 
för de högre betygen. Den övervägande delen av 
eleverna, 72,3%, fick betyget E vilket också var det 
dominerande betyget för varje individuell kurs. Kurs 

2B och 3D hade en elev var som fick betyget A och 
2B, 2C, 3C och 3D hade minst en elev som fått 
betyget B. Kurserna 2B och 3D var de som hade 
störst spridning av betygen då eleverna hade minst 
ett av alla godkända betyg.  

Betygsfördelningarna för skolhusen skiljer åt sig 
främst i skillnaden i spridningen av betygen. Nils 
Ericson hade under den senaste terminen, och även 
för tidigare terminer, en större blandning av betyg 
än Vänerparken. Eleverna i Vänerparken fick främst 
precis godkänt betyg och ett fåtal högre medan de på 
Nils Ericson fick både fler höga betyg och fler 
underkända. 
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Diagram 35a visar betygsfördelningen för de avslutade Sfi-kurserna på Nils Ericson under våren 2019 

 

Diagram 35b visar betygsfördelningen för de avslutade Sfi-kurserna i Vänerparken under våren 2019 
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NATIONELLA PROV 

Sfi-kurserna på B-, C- och D-nivå avslutas med ett 
nationellt prov. Proven består av fyra olika delar: 
läsförståelse, hörförståelse, skriftlig produktion och 
muntlig interaktion och produktion där varje del får 
ett eget betyg och eleven sedan ett sammanvägt 
betyg för hela provet. Andelarna godkända per 
provdel per kurs och betygsfördelningen för de 
totala provbetygen, som genomfördes under hösten 
2018 och våren 2019, presenteras i diagram 36a-b 
och 37a-b. 

Nationella prov Nils Ericson 
Kurs B på Nils Ericson ökade i andelar godkända för 
alla provdelar förutom skriftlig produktion som 

minskade med 4,7 procentenheter. Läsförståelse 
ökade med 5,6 procentenheter, hörförståelse med 
2,8 enheter och muntlig interaktion och produktion 
ökade med 2,5 procentenheter. För delproven i kurs 
C ökade resultatet för samtliga delar: 8,5 
procentenheter för läsförståelse, 9,7 enheter för 
hörförståelse, 1,4 för skriftlig produktion och 11,9 
procentenheter för muntlig interaktion och 
produktion. Kurs D hade motsatt utveckling i 
jämförelse med de andra kurserna då samtliga 
delprov hade sämre resultat mot föregående läsår. 
Läsförståelse minskade med 8,2 procentenheter, 
hörförståelse med 6,0 enheter, skriftlig produktion 
med 23,8 procentenheter och muntlig interaktion 
och produktion med 5,0 enheter.  

Eleverna presterade bäst i läsförståelse i kurs B med 
högst andel godkända och också lite mer högre 
betyg än övriga delar. För kurs C hade hörförståelse 
lägst andel underkända men eleverna fick högre 
betyg i läsförståelse. För kurs D var det i muntlig 
interaktion och produktion som eleverna hade störst 
andel godkända betyg och även mer av de högre 
betygen. I kurs D var det bara cirka 82% av eleverna 
som genomförde delprovet i muntlig interaktion och 
produktion medan andelen låg runt 98% och 96% 
för kurs B och C. Alla andra delkurser hade 100% 
deltagande i alla kurser. Som tidigare resultat visat, 
och som bekräftas vidare i resultaten från det 
senaste läsåret, har eleverna haft svårast för skriftlig 
produktion medan övriga provdelar har haft väldigt 
lika andelar godkända elever. 

Betygsfördelningen i diagram 36b visar elevernas 
sammanvägda provbetyg för de nationella prov som 
gjorts under läsåret 18/19 på Nils Ericson. Andelen 

underkända minskade för kurs B med 7,2 
procentenheter till mindre än hälften av andelen 
underkända från läsåret innan, medan andelarna C 
och E ökade till följd av minskningen av F-betygen 
tillsammans med minskningen av D-betygen. Kurs C 
hade en mycket hög andel underkända i tidigare 
resultat men minskade med hela 15,8 
procentenheter och ökade för samtliga godkända 
betyg med mellan 0,5 och 6,1 enheter. Som tidigare 
nämnts hade kurs D en annan utveckling där 
resultaten försämrats från läsåret innan. Andelen F-
betyg ökade med 8,4 procentenheter och även E-
betygen ökade, vilket föranledde minskningarna för 
resterande godkända betyg, främst D-betygen som 
minskade med 10,0 procentenheter. De elever som 
fått streck som sammanvägt provbetyg har varit 
frånvarande under en eller flera provdelar. Under 
senaste läsår var det endast muntlig interaktion och 
produktion som hade elever som inte gjorde 
delprovet, främst i kurs D.
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Diagram 36a. Andelar godkända betyg per provdel
Nils Ericson
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Diagram 36a visar andelen godkända elever på delarna från de nationella proven för Sfi-kurser på Nils Ericson  
under läsåret 18/19 
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Nationella prov Vänerparken 
Kurs B i Vänerparken minskade i andelar godkända 
för samtliga provdelar för 18/19 i jämförelse med 
resultatet från tidigare läsår. Läsförståelse minskade 
med 14,5 procentenheter, hörförståelse med 12,1 
enheter, skriftlig produktion minskade med 17,4 
procentenheter och muntlig interaktion och 
produktion med 1,9 enheter. Även delproven i kurs 
C hade sämre resultat för det senaste läsåret då 
läsförståelse sänktes med 11,8 procentenheter, 
hörförståelse med 8,6 enheter, skriftlig produktion 

med 3,7 procentenheter och muntlig interaktion och 
produktion med 3,9 enheter. Kurs D var den enda av 
kurserna som inte hade minskat i alla delprov. Dock 
var det endast muntlig interaktion och produktion 
som ökade, med 11,0 procentenheter, medan 
resterande tre delar minskade i andelar godkända. 
Läsförståelse hade 3,5 procentenheter mindre 
godkända, hörförståelse hade 15,8 enheter mindre 
och skriftlig produktion hade minskat med 22,5 
procentenheter. 
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Diagram 36b visar betygsfördelningen för resultaten från de nationella proven för Sfi-kurser på Nils Ericson  
under läsåret 18/19 

 

Diagram 37a visar andelen godkända elever på delarna från de nationella proven för Sfi-kurser i Vänerparken  
under läsåret 18/19 
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För kurs B hade muntlig interaktion och produktion 
högst andel godkända betyg och även lite mer av de 
högre betygen. I kurs C hade hörförståelse bäst 
resultat sett till både andel godkända överlag och 
andelar högre godkända betyg. Eleverna på kurs D 
presterade bäst i muntlig interaktion och 
produktion med högst andel godkända i 
kombination med fler högre betyg. I Vänerparken 
genomförde alla elever alla delprov och därmed fick 
ingen elev något streck. Skriftlig produktion, som 
visat sig som ett lite svårare moment i tidigare 
resultat, främst från Nils Ericson men till viss del 
också för Vänerparken, minskade ytterligare i andel 
godkända för samtliga kurser det senaste läsåret.  

I diagram 37b visas fördelningen över elevernas 
sammanvägda provbetyg utifrån delproven från 

hösten 2018 och våren 2019. Som väntat från 
resultaten från delproven ökade andelen 
underkända för kurs B, med 12,0 procentenheter, 
och även E-betygen ökade, med 3,4 enheter, vilket 
ledde till minskningar i andelarna för de högre 
betygen. Kurs C ökade andelen underkända minst av 
kurserna från föregående läsårs resultat i 
Vänerparken, med 5,3 procentenheter, tillsammans 
med E-betygen som ökade, med 9,4 enheter, då de 
högre betygen främst minskade i andelar. För kurs 
D ökade andelen F-betyg med 7,2 procentenheter 
och C-betygen ökade med 1,2 enheter medan övriga 
betyg i skalan minskade i andelar. Eftersom alla 
elever var närvarande vid alla delprov fick ingen 
streck istället för provbetyg.
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YRKESHÖGSKOLAN
De enda eftergymnasiala utbildningar som 
Kunskapsförbundet ger är 
yrkeshögskoleutbildningar. Yrkeshögskolans (YH) 
utbud varierar med arbetsmarknadens aktuella 
behov och varierar därför över åren. För varje 
utbildning verksamheten önskar att starta måste en 
utförlig ansökan skickas in och godkännas av 
Myndigheten för yrkeshögskolan, som beslutar om 
alla utbildningar på yrkeshögskolorna i hela Sverige. 

Till skillnad från vuxenutbildningen där 
antagningen huvudsakligen är designad för att ta in 
de som står längst ifrån arbetsmarknaden tar 
yrkeshögskolan in de elever som har bäst möjlighet 
att ta till sig utbildningen. Vid ett högt antal 
ansökningar kan de sökande få göra ett 
antagningsprov. Detta sammantaget innebär att 
elevgrupperna blir relativt olika i förutsättningar 
och förkunskaper mellan yrkeshögskolan och övriga 
delar av vuxenutbildningen. 

Målet med en yrkesutbildning är att eleverna ska 
komma ut i arbete inom sitt yrkesområde efter 
avslutad utbildning. Eftersom alla 
yrkeshögskoleutbildningarna är så pass olika 
används de tre övergripande nyckeltalen 
examensandel, andel i arbete sex månader efter 
avslutad utbildning och andel i arbete, 
överensstämmande med utbildningen, sex månader 
efter avslutad utbildning som kvalitetsmått.  

Under 2019 startade åtta olika utbildningar på 
Kunskapsförbundets yrkeshögskola: Lärarassistent, 
Medicinsk sekreterare, Socialadministratör, 
Specialistutbildad undersköterska – akutsjukvård, 
Specialistutbildad undersköterska – palliativ vård, 
Underhållstekniker, Filmarbetare - samordnande 
temafunktion och Integrationspedagoger. Diagram 
38 på nästa sida visar antalet ansökningar, behöriga 
ansökningar, antal platser och antal antagna till 
varje utbildning. Lärarassistent, Medicinsk 
sekreterare och Socialadministratör var de 
utbildningar med högst söktryck med cirka 6-9 
behöriga sökande per plats. Ett högt söktryck 
innebär att utbildningen är populär vilket höjer 
konkurrensen och därmed även kunskapsnivån.  

I diagram 39 på nästa sida visas examensgraden för 
de fem utbildningar som avslutades under 2019: 
Underhållstekniker, Specialutbildad undersköterska 
– akutsjukvård, Medicinsk sekreterare, 
Lärarassistent och Integrationspedagog. För två av 
utbildningarna tog samtliga elever examen från 
utbildningen och för de övriga två var det en eller 
två elever som inte klarade av kraven för examen. 
Examensgraden för samtliga 
yrkeshögskoleutbildningar i Sverige har legat kring 
73% i de senaste mätningarna och förväntas inte 
göra någon större förändring. Detta innebär att 
eleverna på Kunskapsförbundets yrkeshögskola 
lyckas i högre utsträckning än riket i fyra av fem fall. 
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Diagram 38 visar antalet ansökningar, behöriga ansökningar, platser och antagna till de yrkeshögskoleutbildningar som startade på 
Kunskapsförbundet under 2019 

 

Diagram 39 visar andelen elever som tog examen från de yrkeshögskoleutbildningar som avslutades på 
Kunskapsförbundet under hösten 2018 och våren 2019 
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SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA
Personer över 20 år med en utvecklingsstörning 
eller förvärvad hjärnskada som saknar kunskaper på 
grundläggande eller gymnasial nivå erbjuds 
möjligheten att läsa in kurser på särskild utbildning 
för vuxna, även kallat Lärvux av eleverna. För de 
elever som önskar finns även träningsskola där 
eleverna inte blir betygssatta utan istället får ett 
intyg som bevis på sina anskaffade kunskaper. 
Kunskapsförbundet erbjuder särskild utbildning för 
vuxna i både Trollhättan på Nils Ericson och i 
Vänersborg i Vänerparken. Eleverna på särskild 
utbildning för vuxna arbetar i små grupper efter 
deras egna förmågor och i linje med de individuella 
studieplanerna. Ibland kräver elever mer lärarstöd 
och kan då få läsa kurser individuellt med en lärare. 
Eleverna kan förbättra sina kunskaper för att bättre 
klara av saker som till exempel sitt arbete, boende 
eller fritid och läser kurserna i egen takt efter egen 
studieplan. Mycket av inlärningen sker vid datorer 
med olika specialprogram och diverse hjälpmedel 
för att underlätta undervisningen.  

Under läsåret 18/19 betygsattes en kurs på 
gymnasial nivå, Vård och omsorg 1, och tre på 
grundläggande nivå, en i Matematik, vardagsmatte 
och två stycken i Hem- och konsumentkunskap, 
delkurs 1. Två av kurserna (50,0%) betygssattes med 
var sitt C i betyg och de andra två (50,0%) 
betygssattes med A.  

På träningsskolenivå utfärdades totalt 26 intyg 
under det senaste läsåret. Ett intyg innebär att 
eleven har läst kursen och lärt sig tillräckligt för att 
avsluta den, dock saknas graderingen av 
kunskaperna som ett betyg besitter. Fem intyg 
delades ut inom ämnet Individ och samhälle, sju 
stycken inom Natur och miljö och 14 intyg delades 
ut inom Språk och kommunikation. 
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TRIVSEL, ENGAGEMANG, STÖD OCH LUST ATT 
LÄRA - KUNSKAPSFÖRBUNDETS ELEVENKÄT
Förutom kunskapsmål finns det även andra 
övergripande nationella mål som syftar till att 
eleverna trivs, utvecklas som individer och 
medborgare samt får rätt stöd och utmaning för att 
kunna bli så mycket de kan, både som elever och 
medmänniskor. För att kunna mäta elevernas 
upplevelse av utbildningen de går får de svara på 
elevenkäten som genomförs varje vårtermin i alla 
verksamheter inom Kunskapsförbundet. Resultaten 
från enkäten används för att mäta måluppfyllelsen 
av de nationella målen men också i det egna 
förbättringsarbetet som kontinuerligt pågår inom 
samtliga verksamheter i förbundet. 

Då elevenkäten ser likadan ut varje år skapas 
möjligheten att jämföra utvecklingen för de olika 
målområdena och även göra interna jämförelser 
mellan skolor och program. Den version av enkäten 
som började användas under våren 2017 är 
modellerad efter den skolenkät som 
Skolinspektionen utför för gymnasieklasser i årskurs 
2 i hela Sverige. Tack vare detta är det också möjligt 
att mäta hur eleverna i Kunskapsförbundet 
uppfattar sin utbildning i jämförelse med hela riket.  

Sedan våren 2018 får eleverna på 
gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna 
svara på en egen version av elevenkäten med 
bildstöd och mer anpassade frågor och 
svarsalternativ. Detta inleddes för att göra det 
enklare för eleverna att svara på enkäten mer 

självständigt, utan assistans från personal. Syftet var 
att undvika oavsiktlig (eller avsiktlig) svarsbias från 
eleverna, där eleven ger högre betyg då personal är 
närvarande oavsett om eleven är medveten om att 
den gör det eller inte. 

Elevenkäten är uppbyggd av ett antal påståenden 
där eleverna får ta ställning till hur väl de tycker att 
dessa stämmer. Eleverna får välja ett alternativ på 
en fyrgradig skala från Stämmer inte alls till 
Stämmer helt och hållet som representeras i 
resultaten av siffervärden från 1 till 4. För elever 
som saknar åsikt i frågan finns ett alternativ där 
eleverna kan välja att svara Vet ej. Alternativet 
saknar representation på skalan och innebär att 
svaret noteras men exkluderas från beräkningarna. 
Resultaten från påståendena landar mellan 1,00 - 
4,00 där 1,00 är det lägsta möjliga värdet och 4,00 
är det högsta. Resultat som ligger under eller över 
2,50 anses vara mer negativa respektive mer 
positiva resultat desto närmre extremvärdena 
resultaten ligger. För att underlätta jämförelserna 
har omvända resultat, det vill säga där ett lågt värde 
motsvarar ett positivt svar och vice versa, räknats 
om till samma skala med 4,00 som maxvärde i detta 
avsnitt. Ett fåtal påståenden i enkäten är uttryckta 
på så sätt att ett positivt resultat innebär att 
eleverna inte tycker något är mindre bra och ett 
lägre siffervärde indikerar då ett bättre resultat. 
Förutom påståenden innehåller enkäten även två 
öppna frågor där eleverna får svara i fritextform och 
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uttrycka sig med sina egna ord. För att underlätta 
för elever med andra modersmål än svenska ges 
enkäten på fem olika språk: svenska, engelska, 
arabiska, somaliska och persiska (dari).  

En komplett lista med samtliga påståenden och dess 
sifferresultat (ej omräknade) för gymnasiet och 
vuxenutbildningen presenteras i bilaga 3.  

Resultat – Gymnasieskolan 
I linje med tidigare år gav gymnasieeleverna bra 
betyg generellt till sina utbildningar. Påståendet 
med högst resultat för gymnasiet var Jag kan nå 
kunskapskraven i skolan om jag försöker som fick 
3,52 på den fyrgradiga skalan och lägst resultat fick 
På lektionerna stör andra elever ordningen i 
klassrummet som fick 2,53. Eleverna gav väldigt 
höga betyg till lärarna och de nämndes även i 
fritextsvaren, ibland även med namn, som det bästa 
med skolan. 

Under våren 2019 genomfördes Skolinspektionens 
skolenkät för ett stort antal gymnasieelever i Sverige 
i årskurs 2. Kunskapsförbundets skolor deltog. 
Resultaten på riksnivå jämfördes med förbundets 
egna resultat och visade att Kunskapsförbundet 
hade bättre resultat i 34 av totalt 44 jämförbara 
påståenden, samma resultat i 3 och sämre för 7 
påståenden. Förbundets elever gav högre betyg till 
sina lärare än eleverna i riket, i snitt 0,11 mer för 
varje påstående.  

Resultat – Vuxenutbildningen 
Eleverna på vuxenutbildningen inom 
Kunskapsförbundet var, liksom tidigare år, lite mer 
positiva överlag jämfört med gymnasieeleverna. 
Eleverna gav högst resultat till påståendet Jag tror 
att min utbildning kommer att hjälpa mig med det 
jag vill göra i framtiden, t.ex. studera, arbeta eller 
annan sysselsättning som landade på 3,72 i 
siffervärde. Jag får för lite utmanande uppgifter i 
skolan hamnade lägst med 2,68. Även eleverna på 
vuxenutbildningen tyckte väldigt bra om sina lärare 
och gav dem höga resultat och pekade ut dem i 
fritextsvaren som det bästa med skolan. 

Resultat – Gymnasiesärskolan och särskild 
utbildning för vuxna 
På gymnasiesärskolan och särskild utbildning för 
vuxna får eleverna svara på en annan version av 
elevenkäten där det istället för påståenden ställs 
frågor till eleverna som erbjuder tre olika 
svarsalternativ, Ja, Nej och ett mittemellan svar som 
varierar beroende på hur frågan är ställd. Resultaten 
från gymnasiesärskolan och särskild utbildning för 
vuxna var ännu lite mer positiva än de från 
gymnasiet och vuxenutbildningen. 

Gymnasiesärskolan och särskild utbildning för 
vuxna gav båda högst resultat till frågor som 
handlade om lärarna och personal överlag. För 
gymnasiesärskolan framkom främst elevernas 
inflytande i undervisningen och studieron som 
utvecklingsområden. Eleverna på särskild 
utbildning för vuxna var extremt positiva och gav 
maxresultat i 15 av 21 frågor. Resterande frågor fick 
också höga resultat, vilket gjorde att inget tydligt 
utvecklingsområde kunde pekas ut med hjälp av 
elevenkäten. 

Trygghet i Kunskapsförbundet 
Det är väldigt viktigt att alla elever inom 
Kunskapsförbundet känner sig trygga i skolan, 
därför är just trygghet ett frågeområde där det läggs 
lite extra fokus. Eleverna på särskild utbildning för 
vuxna känner sig alla väldigt trygga medan eleverna 
på gymnasiesärskolan visar ett något sämre resultat 
och därmed synliggör ett litet utrymme för 
förbättringsarbete. Under de tre åren som enkäten 
har haft dagens utseende och påståenden går det att 
se att tryggheten på gymnasiet har ökat lite grann 
från första året och legat kvar på den höga nivån 
under följande år. Rädsla för andra elever har 
minskat med några hundradelar varje år och rädslan 
för personal har minskat och ökat men har alltid 
legat på en väldigt låg nivå. Eleverna på 
vuxenutbildningen visar på bättre resultat än 
gymnasieeleverna och blir mindre rädda och mer 
trygga för varje år som går. De två påståendena med 
näst högst resultat för vuxenutbildningen handlar 
om just trygghet. Jag känner mig trygg i skolan 
landade på 3,41 och 3,69 för gymnasiet respektive 
vuxenutbildningen. Det är två väldigt höga resultat. 
Trots detta fortlöper arbetet med förbättringar för 
elevernas upplevda trygghet tills varje enskild elev 
känner sig bekväm i skolan. 
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VAD HÄNDE SEDAN? 

Vid avsaknad av en gymnasieexamen ökar risken för 
en individ att hamna i utanförskap och 
långtidsarbetslöshet samtidigt som det saknas 
arbetskraft och kompetens på arbetsmarknaden. En 
genomförd gymnasieutbildning ökar sannolikheten 
för etablering i arbetslivet och en upplevd känsla av 
samhällsinkludering, vilket i sin tur verkar starkt 
hälsofrämjande. Elever som av någon anledning inte 
fullföljer gymnasiet ges en andra chans via 
vuxenutbildningen där de har möjlighet att läsa in 
kurser och även utbilda sig till ett yrke via yrkesvux. 
Så länge eleverna finns kvar inom 
Kunskapsförbundets egna utbildningar är det 
relativt enkelt att följa dem men när de lämnar blir 
det betydligt krångligare och de statistiska 
underlagen tunnare. Anledningen till att 
uppföljningar ändå görs är att det naturligtvis är ett 
viktigt kvalitetsmått i vilken mån förbundets 
utbildningar leder till avsedd utgång. 
Kunskapsförbundet utbildar ett väldigt stort antal 
elever, se tabell 1-2 på sida 3-4, vilket omöjliggör 
individuella uppföljningar men för några utvalda 
elevgrupper görs uppföljningar en period efter 
avslutad utbildning.  

 

 
Vuxenutbildningen 
Yrkeshögskolan rapporterar in sina nyckeltal efter 
att utbildningarna avslutats och arkiverats. Bland 
dessa ingår elevuppföljningen som görs sex 
månader efter avslutad utbildning. Resultaten från 
yrkeshögskolans utbildningar över åren presenteras 
i tabell 6 nedan.  

 
 
Tabell 6. Uppföljningsstatistik för avslutade yrkeshögskoleutbildningar på Kunskapsförbundet över åren

Avgångsår  
(utbildning) 

Antal 
studerande 

med examen 

I jobb vid 
uppföljning 

I jobb inom området 
vid uppföljning 

2012 
(Medicinsk sekreterare) 

 
18 

 
17 

 
15 

2013 
(Hälso- och sjukvårdsadministration) 
(Filmarbetare) 

 
19 
19 

 
18 
19 

 
18 
19 

2014 
(Hälso- och sjukvårdsadministration) 
Energi- och miljöeffektiv transportlogistik) 

 
17 
17 

 
17 
10 

 
17 
8 

2015 
(Energi- och miljöeffektiv transportlogistik) 
(Filmarbetare) 
(Hälso- och sjukvårdsadministration) 

 
18 
18 
22 

 
13 
18 
20 

 
12 
17 
20 

2016 
(Service & underhåll på förnybara energisystem) 

 
19 

 
19 

 
12 

2017 
(Medicinsk sekreterare) 
(Underhållstekniker) 

 
24 
21 

 
24 
18 

 
24 
18 

2018 
(Filmarbetare) 
(Integrationspedagog) 
(Specialistutbildad usk – akutsjukvård) 
(Underhållstekniker) 

 
19 
22 
25 
19 

 
18 
12 
25 
14 

 
16 
11 
23 
12 
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Gymnasiet 
Elever som kommer från grundskolan och saknar 
gymnasiebehörighet får börja på ett av 
introduktionsprogrammen för att läsa upp de 
ämnen de saknar. Elevernas studieplaner 
individanpassas efter behov, förkunskaper och 
ambitionsnivå och målet är att eleverna ska kunna 
gå över till ett nationellt program så snabbt som 
möjligt. Enligt skollagen måste ungdomar påbörja 
sin gymnasieutbildning senast vårterminen det året 
de fyller 20, annars behöver de gå till 
vuxenutbildningen för undervisning. Tabell 7a-c 
visar uppföljningen för eleverna som gick på ett 
introduktionsprogram under läsåret 18/19. 

Under läsåret 18/19 var 250 elever inskrivna på ett 
introduktionsprogram på Birger Sjöberggymnasiet. 
Av dessa gick 36 (14,4%) vidare till ett nationellt 
program, en lite mindre andel än föregående läsår. 
64 stycken (25,6%), mer än dubbelt så många som 
läsåret innan, gick vidare till någon form av 
vuxenutbildning. Den största andelen elever, 110 
stycken (44,0%) fortsatte på något 
introduktionsprogram. En elev (0,4%) gick ut i 
arbete och för 39 (15,6%) noterades ”Annat” som 
anledning till den avslutade utbildningen.  

På Magnus Åbergsgymnasiet var det totalt 235 
elever som gick på något av skolans 
introduktionsprogram. 17 elever (7,2%) genomförde 
övergången till ett nationellt program, nästan exakt 
lika stor andel som läsåret innan (7,1%). Mer än tre 
gånger så många elever, 53 stycken (22,6%), 
fortsatte sina studier på folkhögskola eller komvux 
vilket var en mycket stor ökning från föregående 
läsår då endast 3,5% av eleverna fortsatte studierna 
på någon form av vuxenutbildning. Majoriteten av 
eleverna, 106 stycken (45,1%), fortsatte studera på 
något introduktionsprogram. Två elever (0,9%) 
började arbeta och 57 (24,3%) markerades med 
”Annat”.  

Under läsåret 18/19 var 97 elever registrerade på 
något introduktionsprogram på Nils 
Ericsonsgymnasiet. Det senaste läsåret var det 6,3 
procentenheter färre elever som gick vidare till ett 
nationellt program i jämförelse med föregående år, 
med 11 elever (11,3%) som gjorde förflyttningen. 
Lika många elever, 11 stycken (11,3%), gick vidare 
till studier inom vuxenutbildning, en stor minskning 
från tidigare siffra på 37,0%. Över hälften av 
eleverna, 50 stycken (51,5%) fortsatte på ett 
introduktionsprogram. Ingen av eleverna gick ut i 
arbete och 25 (25,8%) markerades med ”Annat” i 
uppföljningen.  

 

Tabell 7a. Uppföljningsstatistiken för de eleverna som 
gick på ett introduktionsprogram på Birger 
Sjöberggymnasiet under läsåret 18/19 

Birger Sjöberggymnasiet 
IM-

elever 
Procent 

Nationellt program / 
gymnasielärlingsutbildning 

36 14,4% 

Folkhögskola / Komvux 64 25,6% 

Arbete / 
Arbetsförmedlingen 

1 0,4% 

Fortsatt på IM-program 110 44,0% 

Annat (flytt, sjukdom, barn 
etc.) 

39 15,6% 

Summa 250 100% 

 
Tabell 7b. Uppföljningsstatistiken för de eleverna 
som gick på ett introduktionsprogram på Magnus 
Åbergsgymnasiet under läsåret 18/19 

Magnus Åbergsgymnasiet 
IM-

elever 
Procent 

Nationellt program / 
gymnasielärlingsutbildning 

17 7,2% 

Folkhögskola / Komvux 53 22,6% 

Arbete / 
Arbetsförmedlingen 

2 0,9% 

Fortsatt på IM-program 106 45,1% 

Annat (flytt, sjukdom, barn 
etc.) 

57 24,3% 

Summa 235 100% 

 
Tabell 7c. Uppföljningsstatistiken för de eleverna som 
gick på ett introduktionsprogram på Nils 
Ericsonsgymnasiet under läsåret 18/19 

Nils Ericsonsgymnasiet 
IM-

elever 
Procent 

Nationellt program / 
gymnasielärlingsutbildning 

11 11,3% 

Folkhögskola / Komvux 11 11,3% 

Arbete / 
Arbetsförmedlingen 

0 0,0% 

Fortsatt på IM-program 50 51,5% 

Annat (flytt, sjukdom, barn 
etc.) 

25 25,8% 

Summa 97 100,0% 
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HUR STÅR DET TILL I DRÖMFABRIKEN 2019? 
RESULTATSAMMANFATTNING OCH ANALYS 
 
Kvalitetsrapporten, många små glimtar av Kunskapsförbundets kvalitet 
Nu har du läst och bläddrat i vår Kvalitetsrapport. Du har tittat på tabeller och diagram och läst om 
andelar, antal och procent. Det tog tid och krävde mycket arbete av dig som läsare, så nu har du väl 
fått en riktigt bra bild över utbildningskvaliteten i Kunskapsförbundet? Faktum är att det är svårt att 
sammanfatta ett Kunskapsförbunds kvalitet på några rapportsidor. Vi tror egentligen att det är 
omöjligt att teckna en fullständig bild över hur väl Kunskapsförbundet lever upp till sitt syfte, att vara 
en drömfabrik där alla lär, växer och utvecklas och där alla elever når alla sina mål. Vår verksamhet är 
mångfacetterad och komplex och låter sig inte rättvist mätas eller speglas i ett antal tabeller och 
diagram eller beskrivas i översiktliga resultatanalyser. Skolan har ett sammansatt kvalitetslandskap 
där nästintill omätbar situerad praktisk klokskap, det vill säga kunskap att göra det rätta i varje given 
unik situation, till exempel i mötet mellan en lärare och elev, är utmärkande. Generell kunskap är 
sällsynt och svår att omsätta i förbättringsarbete i skolans olika praktiker, om än intressant att ha 
som en utgångspunkt för det lokala utvecklingsarbetet. Kunskapsförbundets kvalitet kan vara, och 
är, bra och dålig på samma gång, på olika ställen, för olika elever och över olika tidsspann. 
 
Det är lätt att göra det lätt för sig i kvalitetsarbetet och välja några få hårda mått utifrån idealet ”lätt 
att mäta” istället för ”rätt att mäta” och låta dem ensamt motsvara kvaliteten. I skolan, och en del 
andra verksamheter som till exempel omsorgen, gäller att undvika detta och istället sträva efter att 
hitta så många varierade sätt att mäta, tolka och beskriva den komplexa och ofta motsägelsefulla 
helheten på som möjligt. 
 
Det är lokalt, i skolornas lärar-, stöd- och ledningsteam som det finns tillräckligt nyanserad och 
djuplodande kunskap om den egna elevgruppens aktuella behov, framgångar och utmaningar, och 
därmed också de bästa förutsättningarna att beskriva kvaliteten. Det är därför som det mest 
avgörande utvecklingsarbetet också bedrivs och beskrivs lokalt. Det görs av lärare och ledare och all 
annan personal som dagligen möter våra huvudrollsinnehavare, eleverna, och innebär att man hela 
tiden skruvar och justerar i undervisningen, elevstödet och resurserna i syfte att utan fördröjning 
möta de aktuella elevernas behov av lärande och utveckling. Ju längre ifrån klassrummet vi kommer 
desto grundare, trubbigare och försenade blir beskrivningarna av Kunskapsförbundets kvalitet. I den 
kontinuerliga dokumentationen av det systematiska kvalitetsarbetet återges därför en mer 
nyanserad bild av verksamheternas kvalitet och väg mot måluppfyllelse. Dokumentation finns för 
varje skolenhet men också på huvudmannanivå i Kunskapsförbundet.  
 
Sammanfattningsvis är det viktigt att veta att kvalitet i skolan måste tillåtas beskrivas på andra och 
mer mångfacetterade sätt än andra verksamheter och företag med helt andra syften, om de ska vara 
relevanta. Men det duger inte att gömma sig bakom de kvalitativa världarnas komplexitet och låta bli 
att försöka få syn på, och beskriva, kvaliteten i våra verksamheter, eller att låta bli att försöka 
förbättra den med resultaten som utgångspunkt. Kvalitetsrapporten är vårt försök att så kortfattat 
det går koka ner en kvalitativ, differentierad och situerad kvalitetsvärld till siffror, diagram och 
tabeller.  
 
Med Kvalitetsrapporten får du ingen fullständig sanning. Du får en ofullständig översiktlig 
sammanfattning av resultaten från en förbundsövergripande huvudmannahorisont. Den åtföljs av ett 
resonemang om orsaker och tankar om vad som ska till för att vi ska fortsätta fylla syftet i allt högre 
grad. Kanske kan Kvalitetsrapporten ändå hjälpa oss att se de stora mönstren i Kunskapsförbundets 
framgångar och utmaningar, att se skogen och inte bara träden? Det är det texten som följer tar 
sikte på.  
 
 
 

Hur väl lyckas eleverna i relation till de nationella målen och vilka 
utvecklingsområden ser vi?  
Fokus för utvecklingsinsatserna på förbundsövergripande nivå har under hela förbundets sjuåriga 
historia varit förbättrade kunskapsresultat för eleverna och ökad likvärdighet inom och mellan 
Kunskapsförbundets olika utbildningar. Orsaken till prioriteringen är väl belagda resultattrender som 
visar att utmaningarna främst återfinns i att ganska generellt höja elevernas kunskapsnivåer samt 
skapa likvärdiga möjligheter för dem att lyckas, oavsett var i Kunskapsförbundet de utbildas. Från 
huvudmannanivå har gymnasieskolans resultatskillnader mellan yrkes- och högskoleförberedande 
program varit en given utgångspunkt för utvecklingsarbetet och på vuxenutbildningen har framför 
allt likvärdigheten i genomströmningstiden på utbildningen i svenska för invandrare (Sfi) 
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uppmärksammats. Sedan ett par år tillbaka, efter ett omfattande analysarbete, har också resultaten 
för elever med andra modersmål än svenska kommit att bli ett utvecklingsområde på 
huvudmannanivå. 
 
Fortsatt fina förutsättningar för lärande enligt vår Elevenkät 
I läroplanernas inledande kapitel uttrycks mål som konkretiserar skolans kunskaps-, bildnings- och 
värdegrundsuppdrag. Kunskapsförbundets årliga Elevenkät har som syfte att mäta elevernas 
upplevelse av hur väl de anser att Kunskapsförbundets skolor möjliggör måluppfyllelse inom dessa 
områden. Mer explicit ställs, i Elevenkäten, frågor om elevernas upplevda inflytande, motivation, 
samspel med lärare och andra elever, likabehandling, utmaningar, stöd och trygghet. Trygghet, 
studiero och goda demokratiska relationer är alla fundament i en gynnsam och motiverande 
lärandemiljö och därför blir det centralt att försöka följa dem som mått i vårt kvalitetsarbete, trots att 
de väl motsvarar svårigheterna som beskrevs i detta kapitels inledning. Vi får genom mätningen inte 
veta hur det faktiskt förhåller sig, utan enbart elevernas upplevelse av hur det förhåller sig. Det vi vet 
säkert är att om vi lyckas bli allt bättre inom det här målområdet ökar möjligheterna att lyckas inom 
det ämnesbundna kunskapandet också        
(Illeris, 2007, Lärande). 

Resultaten från 2019 års Elevenkät, den femte i förbundets historia, visar att en majoritet av de 
kunskapsförbundselever som besvarat enkäten trivs bra och anser att Kunskapsförbundet bjuder 
dem goda förutsättningar att lyckas med sina studier.  

Eleverna på vuxenutbildningen är, liksom tidigare år, generellt sett mer positiva i sina svar än vad 
gymnasieeleverna är, dock ger båda grupperna utbildningen höga betyg totalt sett. Svaren på de 
olika frågorna varierar mellan 2,53 och 3,72 på en fyrgradig skala där höga värden är mer positiva än 
låga. Några få frågor är ställda så att låga värden är att likställa med ett positivt svar istället. I de 
fallen är svaren omräknade för att kunna avläsas på samma sätt som övriga. Svarsnivåer över 2,5 är 
att betrakta som positiva resultat. Flera av de mest positiva resultaten återfinns, liksom tidigare år, i 
svar på frågor som återspeglar hur eleverna upplever relationen till sina lärare och den undervisning 
de bedriver.  

Särskilt bra tycker eleverna att lärarna är på att uttrycka höga förväntningar på lärande och 
ansträngning. Eleverna upplever i hög grad att de kan klara sin utbildning om de anstränger sig samt 
att utbildningen har betydelse för möjligheten att göra det de vill i framtiden, som att studera eller 
arbeta. Resultaten visar också att eleverna i hög grad upplever att elever och lärare respekterar 
varandra och samskapar en tillåtande, trygg och respektfull miljö.  

Önskan om tydligare konsekvenser trots förbättrad studiero 
Ingen fråga i enkäten har fått ett svarsresultat som förbundsövergripande sett går att betrakta som 
negativt. Några av de minst positiva värdena återfinns dock, liksom 2018, i gymnasieelevernas svar 
på frågor om inflytande över undervisningens innehåll och i utformningen av det gemensamma 
förhållningssättet, de så kallade ordningsreglerna, som ska utarbetas av lärare och elever 
tillsammans. Över tid går det att se en svag positiv utveckling i elevernas svar på frågor om ordning 
och studiero men området rymmer fortfarande potential för förbättring i gymnasieskolan. Särskilt 
intressant är att det i fritextsvaren framkommer att eleverna önskar fler och tydligare ingripande från 
lärare och hårdare konsekvenser vid regelbrott men också att det finns en skillnad i mäns och 
kvinnors upplevelse av studieron. Männen tycker i större grad än kvinnorna att ordningen har 
förbättrats. 
 
I vuxelevernas svar går det å ena sidan att utläsa att många elever tycker att skolarbetet är svårt och 
att förståelsen för vad man ska klara av behöver förbättras. Å andra sidan svarar många andra elever 
att de får för lite utmanande arbetsuppgifter. Då den här polariserade svarsbilden känns igen från 
förra året behöver analysen fördjupas i de olika vuxverksamheterna kring hur väl vi lyckas 
individanpassa elevernas undervisning och om vi behöver göra något annorlunda framgent.  
 
Allt tryggare elever i Kunskapsförbundet 
Alla våra elever har en lagstadgad och självklar rätt till ett tryggt och lugnt klimat i skolan. Då 
trygghet och studiero dessutom är avgörande faktorer för elevens möjligheter till ett gott lärande 
kommer Kunskapsförbundet alltid att ägna särskild uppmärksamhet åt elevernas utsagor om 
trygghet och trivsel. På förbundsövergripande nivå går det inte att dra andra slutsatser av 
elevenkätsresultaten 2019 än att Kunskapsförbundet lyckas bra med att skapa trygga och trivsamma 
miljöer som gynnar elevernas lärande.  



74 
 

Svaren på frågan ”Jag känner mig trygg i skolan” är tydligt positiva: 3,41 för gymnasieskolan och 3,69 
för vuxenutbildningen på den fyrgradiga skalan. Resultatet motsvarar en förbättring i 
vuxenutbildningen medan resultatet i gymnasieskolan ligger still sedan 2018.  
 
Gymnasieelevernas svar över tid visar att upplevd rädsla för andra elever minskar år från år och på 
vuxenutbildningen handlar två av de tre mest positiva enkätsvaren, av alla, om trygghet. Det är 
tillfredsställande resultat men eftersom Kunskapsförbundet inte kan nöja sig med annat än att alla 
elever känner sig trygga i våra skolor måste området fortsätta uppmärksammas i det dagliga 
trygghets- och utvecklingsarbetet. Ingen ska behöva känna sig otrygg eller rädd i våra skolor. 
 
Elever i de särskilda utbildningsformerna är särskilt nöjda  
För Kunskapsförbundet är varje elevs uppfattning om sin utbildning lika viktig. Vi arbetar därför med 
att möjliggöra för alla att genomföra Elevenkäten så självständigt som möjligt. Sedan tidigare har vi 
sett till att enkäten går att läsa och besvara på fler språk än svenska och för elever på 
Gymnasiesärskolan och Särskild utbildning för vuxna finns en anpassad enkät med bildstöd.  
 
Resultatet från bildstödsenkäten visar överensstämmelse med den för gymnasie- och 
vuxenutbildningen i stort, men eleverna på Gymnasiesärskolan och Särskild utbildning för vuxna 
uttrycker sig totalt sett ännu mer positivt, än övriga elever i Kunskapsförbundet, om sin utbildning 
och undervisning. 

Kunskapsförbundets elever mer nöjda än andra 
Kunskapsförbundets Elevenkät överensstämmer i utförandet väl med Skolinspektionens Skolenkät, 
som ett relativt stort antal skolor i Sverige årligen får besvara. I år deltog våra elever i årskurs två 
vilket gav oss möjlighet att jämföra Kunskapsförbundets resultat med ett större urval. Av 44 ställda 
och jämförbara frågor svarade Kunskapsförbundets elever mer positivt än andra på 34 av frågorna. 
Särskilt synbart positivt uttryckte sig Kunskapsförbundets elever om sina lärare. Ingen enskild fråga 
avvek tydligt negativt i svarsstatistiken.  

 
Vi i Kunskapsförbundet, och särskilt lärarna, har anledning att sträcka på oss. Våra elever är mer 
nöjda med sin utbildning än många andra skolhuvudmäns elever. Det känns naturligtvis bra, men 
viktigare än känslan är att detta resultat indikerar att sannolikheten för att vi ska kunna fortsätta 
förbättra elevernas kunskapsresultat ökar. Trygga elever som får ett gott stöd, rätt portion 
utmaningar och som är övertygade om att utbildningen de går kommer att göra positiv skillnad för 
deras framtid har helt enkelt bättre förutsättningar att lära sig mer och bättre.  

 
Kunskapsresultat 
Några positiva signaler i elevernas kunskapsresultat men mycket arbete återstår 
Sedan Kunskapsförbundets bildande 2013 har vi vetat att alla våra elever inte når alla sina 
utbildningsmål. Sammanfattningsvis har resultaten förbättrats och stabiliserats men vi har också 
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blivit medvetna om att eleverna lyckas olika bra i olika klassrum och på olika utbildningar inom 
Kunskapsförbundet, trots att det är vår uppgift att kompensera för de olika förutsättningar eleverna 
har, så att alla, oavsett utmaning, når målen. Sett till läroplanernas målområde kunskapsresultat ser 
utmaningen, i sammanfattning, ut så här:  

Gymnasieskolans nationella program  
Eleverna på gymnasieskolans högskoleförberedande program lyckas bättre än de elever som går ett 
yrkesförberedande program, sett till genomsnittlig betygspoäng. Spannet går från 10,0 och 17,8 av 
maximalt 20, mellan det program som ligger lägst respektive högst. Männen lyckas inte lika bra som 
kvinnorna. Den genomsnittliga poängen för alla elever är 13,7 vilket är en minimal förbättring sedan 
2018. Resultatet får betraktas som stabilt då det legat på ungefär samma nivå de senaste fyra åren. 
Siffran har tidigare år ganska väl motsvarat det riksgenomsnitt som Skolverket räknar fram och 
presenterar runt jul varje år. För elever på yrkesförberedande program är den genomsnittliga 
betygspoängen 12,0 och på högskoleförberedande program 14,8. Yrkesprogrammen har över tid 
uppvisat något av en ”vartannat år-tendens” för den genomsnittliga betygspoängen vilket gör det 
svårt att se någon riktig utvecklingstrend. De högskoleförberedande programmen ligger 
genomgående på en stabil högre nivå. I år är skillnaderna mellan programtyperna något större än de 
var 2018.  
 
I snitt hade 2019 års avgångselever 1,5 underkända kursbetyg per elev. Kvinnorna lyckas bättre än 
männen generellt och allra bäst lyckas kvinnor på högskoleförberedande program. Skillnaden mellan 
de enskilda programmen är att betrakta som för stor. Spannet går mellan 0,1 och 4,0 och det finns 
utrymme för ett bättre kompensatoriskt arbete i detta avseende. 
 
I år tog 80,9 procent av eleverna examen vilket är en minskning från 2018 då Kunskapsförbundets 
elever lämnade med den högsta examensandelen sedan förbundet bildades. Minskningen från förra 
året hänger framförallt ihop med försämrade examensandelar på yrkesprogrammen. 2018 nådde, för 
första gången, fler män än kvinnor examen men 2019 är andelarna lika mellan könen. Marginellt fler 
kvinnor tog examen 2019, än 2018, medan männen tappade andelar i större utsträckning, särskilt då 
på yrkesprogrammen. Sett över åren har examensandelarna på de högskoleförberedande 
programmen haft en något negativ utveckling, som dock tycks stabiliseras (från 88,7 procent 2014 
till 83,9 i år) medan yrkesprogrammen har tagit ett kliv uppåt (från 75,9 till 76,7) och likvärdigheten 
mellan programtyperna har förbättrats över tid. Med Skolverkets beräkningsmodell låg 
Kunskapsförbundet mycket nära snittet i riket 2018, endast 0,4 procentenheter efter. Jämförande 
statistik för 2019 är ännu inte tillgänglig. Ökade examensandelar fortsätter att vara ett 
utvecklingsområde i förbundet.  
 
Skillnaderna i examensandelar mellan de enskilda programmen är fortfarande för stora och spänner i 
år mellan 44,0% och 100,0%. Visserligen är den ursprungliga polariseringen mellan programtyperna 
på väg bort och likvärdigheten totalt sett förbättrad men några program, till exempel Handel- och 
administration och Fordon och transport, förtjänar mycket uppmärksamhet i utvecklingsarbetet. 
Program som Ekonomi- och Samhällsvetenskapsprogrammen på Magnus Åberg, som fortsatt sin 
negativa trend ytterligare något i år, och Vård och omsorg på Birger Sjöberg, som trots en del 
riktade insatser inte riktigt lyckats lyfta, har kvar vårt intresse. I år ser vi också en större 
resultatskillnad mellan skolhusen där Magnus Åberg ser ut att behöva kompenseras, stöttas och 
utmanas mer än de andra två. 

Introduktionsprogrammen 
På introduktionsprogrammen mäts andelen lägst godkända betyg för eleverna varje år, oavsett 
årskurs, ämnen och inriktning, från huvudmannanivån. Jämförelsen mellan skolorna säger inte så 
mycket eftersom det finns olika introduktionsprogram, med olika elevmålgrupper, på olika skolor. 
Magnus Åberg har till exempel främst Språkintroduktion och Nils Ericson framför allt Individuellt 
alternativ. Andelen godkända grundskolekurser ligger i år ganska lika mellan skolorna. Birger Sjöberg 
hade störst andel godkända med 62,3%, Nils Ericson 59,1% och lägst andel hade Magnus Åberg med 
55,6%. Birger Sjöberg och Magnus Åberg har båda minskat ganska tydligt från läsåret innan medan 
Nils Ericson gjorde en liten ökning, därav den förbättrade likvärdigheten.  

Kvinnor lyckas bättre än män på introduktionsprogrammen. Störst skillnad, med 18,6 procentenheter, 
är det på Birger Sjöberg.  
 
Målet med studier på ett introduktionsprogram är oftast att eleven ska bli behörig till ett nationellt 
program, eller bli förberedd för en annan utbildning eller ett arbete, så fort som det är möjligt för den 
eleven. Det gör att genomströmningstiden för introduktionsprogrammen blir intressant att följa. 
Måttet för genomströmningstiden visar hur länge en elev i genomsnitt var elev på programmet. På 
Birger Sjöberg spenderar en elev i snitt 76,3 veckor på ett introduktionsprogram, på Magnus Åberg 
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78,9 veckor och på Nils Ericson 73,8 veckor. Siffrorna är ett snitt för hela den tid som 
Kunskapsförbundet varit huvudman för skolorna.  
 
Gymnasiesärskolan 
Eleverna på gymnasiesärskolans 
nationella program, 62 till antalet under 
2018/2019, har tillsammans uppnått en 
genomsnittlig betygspoäng på 14,3. 
Det är något högre än snittet i 
gymnasieskolan och en ökning från 
förra läsåret.  

Under läsåret 2018/2019 var det 13 
elever från gymnasiesärskolans 
nationella program som tog examen, 
det vill säga fick ett 
gymnasiesärskolebevis, efter att ha 
avslutat det fjärde året av utbildningen.  

Då det knappt finns någon nationell 
jämförande statistik för 
Gymnasiesärskolan eller 
Introduktionsprogrammen och 
Kunskapsförbundet fortfarande arbetar 
med formerna för den egna uppföljningen, är det svårt att tvärsäkert uttala sig om kvaliteten på 
utbildningarna i förhållande till de kunskapsresultat som här presenterats. Eftersom 
Introduktionsprogrammen finns i alla skolhus måste Kunskapsförbundet fortsätta att arbeta aktivt för 
likvärdighet mellan utbildningarna, till exempel inom områden som stöd, bedömning, normer, 
förväntningar och individuell studieplanering. Detta för att elever, oavsett introduktionsutbildning, 
skolhus, kön och individuella förutsättningar ska kunna garanteras likvärdiga möjligheter att nå de 
studieresultat som var och en behöver för sin fortsatta studie- eller yrkesbana.  

Vuxenutbildningens grundläggande och gymnasiala kurser 
Vuxenutbildningarnas elevsammansättningar och omfattning skiftar i takt med samhällsutvecklingen 
och arbetsmarknadsbehoven. Stora och snabba variationer i elevvolymer och elevresultat kan bli en 
konsekvens därav. Det, och det faktum att kunskapsresultat från vuxenutbildningen först nu börjat 
synliggöras från statligt håll, gör att det fortfarande är svårt att få fram meningsfulla 
resultatjämförelser som blir användbara i vårt systematiska förbättringsarbete. Variationer mellan 
utbildningar, grupper och över tid vad gäller kursbetyg, genomströmningstid och uppföljande 
statistik över elevernas sysselsättning efter avslutat utbildning är exempel på statistik som 
Kunskapsförbundet försöker erövra. 
 
I Kunskapsförbundets vuxenutbildning var 960 elever inskrivna i någon kurs på grundläggande nivå 
under våren 2019. Det var 37 färre än under hösten 2018. Under samma tidsperiod var 1108 vuxna 
elever inskrivna i en gymnasial kurs och det var 100 färre än hösten 2018. Vid närmare studier av 
betygsfördelningen på grundläggande kurser är det svårt att urskilja någon tydlig trend, bortsett från 
att betyget E är det absolut vanligaste år efter år. Glädjande nog är en något större andel betyg 
godkända våren 2019 än hösten 2018. 84,9% av alla kursbetyg var godkända under våren 2019. 
Kvinnorna lyckas i högre utsträckning än männen nå godkända betyg (4,9 procentenheters skillnad) 
och eleverna på Vänerparken lyckas bättre än på Nils Ericson (6,9 procentenheters skillnad). Detta är 
en trend som håller i sig, men likvärdigheten har förbättrats över tid. 
 
Skolhusvariationen finns mellan studieformerna också. Bland eleverna som läser gymnasiala kurser 
når en större andel godkända betyg (87,8%), jämfört med dem som läser på grundläggande nivå 
(74,9%) under våren 2019. För eleverna i Vänerparken är andelen lägst godkända kursbetyg på 
gymnasial nivå 90,1% (87,9% hösten 2018) medan andelen var 82,8% på Nils Ericson (78,1% hösten 
2018). Skillnaden mellan skolhusen är fortfarande tydlig även om den minskat lite från föregående 
termin (från 9,8 till 7,3 procentenheter). Den grupp som lyckas bäst är eleverna som läser 
sammanhållna yrkesutbildningar och lärlingsutbildningar. Det är en trend över åren.  

Kvinnorna lyckas totalt sett bättre än männen i de gymnasiala kurserna också. Andelen lägst 
godkända kurser är 4,8 procentenheter högre för de kvinnliga eleverna. Fler höga betyg sätts i de 
gymnasiala kurserna än på de grundläggande vilket har varit fallet ända sedan Kunskapsförbundets 
start. Trenden för de gymnasiala kurserna har tidigare varit att allt fler E- och F-betyg och färre A- 
och B-betyg sätts, men den ser ut att mattas av.  
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Svenska för invandrare 
För en nyanländ elev som studerar på utbildningen i Svenska för invandrare (sfi), är det viktigt att 
målen för utbildningen nås så snabbt som möjligt, det vill säga att kunskaperna i svenska språket blir 
tillräckligt bra för fortsatta studier eller ett kliv ut på arbetsmarknaden. Att komma i arbete och 
dagligen vistas på en arbetsplats, där svenska är arbetsspråket, är en av de smidigaste vägarna till en 
känsla av sammanhang och självförsörjning i det svenska samhället, och därför ofta ett tydligt mål 
för eleverna på sfi. Dessutom är en arbetsplats en bra plattform för att fortsätta utveckla sitt nya 
språk. Samhällsvinsten i att göra sträckan från elev på sfi till svensktalande arbetstagare så kort som 
möjligt är uppenbar. Sverige har arbetskraftsbrist inom flera yrken och svensktalande får jobb i större 
utsträckning än de med bristfälliga kunskaper i svenska. Dessutom är ohälsotalen lägre bland de som 
har sysselsättning, än bland övriga (Erik Nilsson, statssekreterare. Muntlig kommunikation den 13 
oktober 2017). Måttet för genomströmningshastighet är således centralt inom sfi medan måttet 
betygsresultat, utöver godkänd nivå, inte är ett lika intressant mått som inom vuxenutbildningens 
övriga utbildningar. Detta beror på att sfi-betygen inte meriterar för fortsatta studier. 
 
Under våren 2019 varierade studietiden för de olika sfi-kurserna i snitt mellan 17,6 och 73,5 veckor. 
Skillnaden mellan längst och kortast genomförandetid är betydligt mindre våren 2019 än hösten 2018 
(mer än 43 veckor). Så stora svängningar är intressanta för analys om elevantalet inte är väldigt lågt 
och varje individs resultat spelat en oproportionerligt stor roll för resultatet. Vissa kurser har visat sig 
vara svårare, och därmed ta längre tid, än andra för eleverna. Det gäller till exempel kurser med 
högre krav på skriftlig framställning, som kurs 1B. Det är naturligt att genomsnittet är olika eftersom 
kunskapskraven är olika för de olika kurserna, men det är intressant att följa måttet över åren för att 
bevaka att utbildningen blir effektivare utan att för den skull tappa i kvalitet.  
 
Genomströmningstiden har över åren generellt ökat i Vänerparken och varierat på Nils Ericson, men 
nu verkar Nils Ericson ha stabiliserat sig. Kurserna 1A, 1B, 2C och 3C verkar alla vara i någon form av 
negativ trend där genomströmningstiderna ökar, främst i Vänerparken. Kursen med störst skillnad 
mellan skolhusen under våren 2019 är kurs 1D där det skiljer 36,7 veckor. Det är mycket mindre än 
under hösten 2018 då skillnaden var 73,6 veckor (för kurs 1B). Den kurs där skolhusen är närmast 
varandra under våren 2019 är 3C där skillnaden endast är 1,1 veckor, en förbättring från höstens siffra 
på 7,5 (för kurs 1A).  
 
Det kan ibland vara stora skillnader mellan genomströmningstiden för männen och kvinnorna på sfi-
kurserna. För Nils Ericson är skillnaderna ganska stora våren 2019 och varierar mellan 3,8 och 90,1 
veckor mellan kurserna. Kvinnorna hade längre tider i fem av nio fall under våren 2019. För 
Vänerparken är skillnaderna av liknande storlekar våren 2019 och går från 1,7 till 83,4 veckor. I fem av 
åtta fall hade kvinnorna de längsta tiderna under våren 2019. Överlag har männen i Vänerparken lite 
kortare genomströmningstider i jämförelse med kvinnorna, men detta varierar mellan terminer och 
kurser.  
 
På sfi genomförs det nationella prov i tre olika kurser. Resultaten från proven används i 
utvecklingsarbetet för att hitta undervisningsområden att förbättra. Det framkommer att ”skriftlig 
produktion” är det område som är mest problematiskt för eleverna i alla kurser i båda skolhusen. Det 
är inte lika entydigt vilket kunskapsområde som eleverna lyckas bäst med. Resultaten varierar mellan 
kurser och skolhus.  
 
Särskild utbildning för vuxna 
Under hösten 2018 och våren 2019 betygssattes totalt fyra kurser på Särskild utbildning för vuxna, en 
på gymnasial nivå och tre på grundläggande nivå. Kurserna som betygsattes var: Vård- och omsorg 
1, Matematik-vardagsmatte och Hem- och konsumentkunskap-delkurs 1. Av de fyra betygen var två 
stycken betygsatta med ett A och två stycken med ett C. Betyget F används inte på kurser i särskild 
utbildning. 

Totalt 26 intyg utfärdades för kurser på träningsskolan. Ett intyg kan liknas vid ett kvitto på att 
eleven har läst en kurs, en funktion som annars fylls av ett betyg. Skillnaden är att ett intyg saknar 
graderingsmöjligheten som ett betyg innehar. Under läsåret 2018/2019 fick eleverna intyg i delkurser 
inom ämnena Individ och samhälle, Natur och miljö samt Språk och kommunikation.  

Yrkeshögskolan 
Kunskapsförbundets yrkeshögskola har vuxit sett till elevantal och antal utbildningar de senaste åren. 
Under höstterminen 2018 och vårterminen 2019 avslutade 124 studerande sina 
yrkeshögskoleutbildningar till Integrationspedagog, Lärarassistent, Medicinsk sekreterare, 
Specialutbildad undersköterska – akutsjukvård och Underhållstekniker. Detta kan jämföras med 
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hösten 2017 då inga YH-studerande examinerades och med våren 2017 då 24 studerande tog 
examen från en enda utbildning, Medicinsk sekreterare. 

De studerande på Kunskapsförbundets yrkeshögskola tar examen från sina utbildningar i betydligt 
högre grad än genomsnittet för riket. På de flesta av våra utbildningar tar cirka 90%, ibland samtliga, 
av eleverna examen. I riket ligger genomsnittet på cirka 73%. Eleverna är även i stor utsträckning i 
arbete vid uppföljningen efter sex månader och majoriteten har jobb inom utbildningens område. YH 
har över åren visat sig vara en snabb och säker väg till arbete för många av Kunskapsförbundets 
yrkeshögskolestuderande och en fin kompetensförsörjare för den lokala arbetsmarknaden. 
 
 
Vilka områden för utveckling prioriteras nu och varför? 
Med utgångspunkt i uppmätta resultat kommer Kunskapsförbundet från huvudmannanivån särskilt 
att följa och arbeta med insatser avsedda att gynna elever: 
 

-på flera av våra yrkesprogram, och 
-med andra modersmål än svenska. 

 
 
Kunskapsförbundet kommer 
fortsättningsvis också att ha extra 
fokus på arbete som kan antas leda 
till förbättrad likvärdighet. Det 
gäller både inom och emellan 
utbildningsformer och skolhus. 
Kunskapsförbundet är den stora 
kommunala utbildningsaktören som 
har plats för och välkomnar alla 
elever oavsett bakgrund och 
förutsättningar. Det gör det 
kompensatoriska uppdraget såväl 
svårare som mer angeläget. 
 

 
Resultatanalys, eller varför når vi inte målen ännu? 
De nationella målen för Kunskapsförbundets utbildningar är mycket högt satta och i praktiken näst 
intill utopiska. I realiteten blir därför en rörelse i riktning mot målen, om än aldrig så liten, att betrakta 
som framgång i förbättringsarbetet. Under 2019 ser flera av resultaten ut att ligga stabilt, med 
varierade små upp- eller nedgångar sedan 2018. Det som oroar något är vår möjlighet att 
kompensera utbildningar och elever tillräckligt väl och tillräckligt snabbt. Det finns några mått som 
indikerar en försämrad likvärdighet 2019 i förhållande till 2018.  
 
Kunskapsförbundet har stort fokus på att arbeta med inre förändring framför att beklaga yttre 
omständigheter men vi står naturligtvis inte fria från omvärldens villkor. Sådant som nivån på de 
nyblivna gymnasisternas grundkunskaper och stödbehov, andel elever med andra modersmål än 
svenska och Kunskapsförbundets möjligheter att upprätthålla en tillräckligt omfattande lärar- och 
elevhälsapersonal spelar naturligtvis roll. Hittills har vår utvecklingsresa varit framgångsrik och vi har 
stegvis närmat oss de övergripande målen att alla elever ska nå alla sina mål och att likvärdigheten i 
utbildningen ska öka, men en växande oro att omständigheterna nu börjar ta ut sin rätt har börjat 
infinna sig. Den stora merparten av eleverna anser att utbildningen är bra, trivsam och trygg och de 
allra flesta når också kunskapsmässigt sett lägst godkända resultat. Kunskapsförbundet måste 
fortsätta arbeta hårt, både i det inre och med det yttre, för att det ska förbli så. 
 
Samtidigt som vi gläds åt framgångar för elever och utbildningar med goda resultat är vi medvetna 
om att vi ännu inte nått målen som vi och staten formulerat för utbildningen. Alla elever når ännu inte 
alla utbildningsmål. Eleverna lyckas dessutom olika bra på olika utbildningar inom 
Kunskapsförbundet, trots att det är vår uppgift att kompensera för de olika, och över tid skiftande, 
förutsättningar eleverna har, så att alla oavsett utmaning, når utbildningens mål. På sina håll är 
kunskapsresultaten fortfarande för låga och kvaliteten för varierande både inom och mellan 
Kunskapsförbundets skolor. Allt mer och bättre lyckas vi dock ringa in utvecklingsområden och utan 
onödig tidsspillan sätta igång åtgärdande arbete. Kunskapsförbundet har en styrka i sina relativt 
korta beslutsvägar genom styrkedjan, liksom i möjligheten till snabba omställningar. Vi har också 
lyckats mobilisera mycket lokal utvecklingskraft, till exempel genom satsningar på rektorers och 
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mellanledares kunskapande om vetenskapliga förhållningssätt i utvecklingsarbetet och distribuerade 
skolledarskap, som engagerar många. 
 
I analysen har några områden för förbättring ringats in. Dessa blir samtidigt att betrakta som 
anledningar till att alla elever ännu inte når alla mål och som fokus för utvecklingsinsatser: 
 

-En ännu snabbare och mer kraftfull kompensatorisk styrning, ledning och undervisning, så att 
vissa utbildningar och grupper av elever kompenseras bättre och mer omedelbart för sina 
utmaningar.  
 
-Ett allt mer utvecklat vetenskapligt grundat och professionellt kollegialt lärande på förbundets 
alla ansvarsnivåer, som ytterst syftar till en förbättrad undervisning och ett bättre stöd. 
 
-Ett utvecklingsarbete ännu mer i samklang mellan systemnivåerna (medlemskommunerna-
huvudman-rektor-lärare) med förståelse för och tillit till varandras ansvar, behov och beslut 
om valda förbättringsaktioner. 
 

 
Vilka aktiviteter har redan genomförts i syfte att närma sig målen och vilket 
lärande har genomförda aktiviteter resulterat i?  
Förbundet har under 2019 fortsatt att hålla fast i utvecklingsstrategier som vilar på vetenskaplig 
grund och beprövad erfarenhet. Ett uthålligt, regelbundet och mångfacetterat kollegialt lärande för 
olika yrkeskategorier i förbundet, inte minst alla lärare, är ett exempel på det. Många medarbetare 
har under 2019 dessutom påbörjat eller fullföljt studier i pedagogik, ofta på akademisk avancerad 
nivå. Syftet har varit att 
utveckla metoder, på 
vetenskaplig grund, för 
utvecklingsarbetet i 
hemmapraktiken. Det har till 
exempel handlat om 
aktionsforskning, pedagogiskt 
ledarskap och 
forskningscirklar för lärare, 
både på universiteten och i 
Kunskapsförbundet.  
 
Ett vetenskapligt 
förhållningssätt genomsyrar i 
allt högre grad våra 
utvecklingsarbeten och 
frågorna ”hur vet du det?” och 
”varför ska vi göra så?” har 
kommit att bli naturliga och 
centrala när elevers resultat 
analyseras och beslut om 
förbättringsaktioner ska tas. 
Allt fler tar en tydlig 
utgångspunkt i elevernas 
uppvisade behov av lärande, 
synliggjorda genom statistik eller insamlad empiri från den egna praktiken, till exempel genom 
observationer eller elevintervjuer. Allt fler vågar och orkar ifrågasätta såväl sina egna som andras 
förgivettaganden om undervisningens och utbildningens utformning. Allt fler välkomnar andras 
granskande ögon på den egna praktiken och ser arbetet mot förbättrad måluppfyllelse som ett 
kollektivt arbete. Det är sundhetstecken i ett kvalitetsarbete. I takt med att allt fler 
kunskapsförbundare har lärt sig, och i praktiken provat, förhållningssätt och metoder för ett 
vetenskapligt grundat utvecklingsarbete har vårt kvalitetsarbete blivit mer autonomt och lokalt 
anpassat, men samtidigt mer likvärdigt. Möjligheten för oss att lyckas med vårt uppdrag, att få alla 
elever att bli och lära så mycket de kan, förbättras i och med detta, men det är först när alla 
medarbetare i Kunskapsförbundet arbetar så som vi har en möjlighet att lyckas med alla våra elever. 
Det systematiska utvecklingsarbetet är inget jobb för vissa i Kunskapsförbundet, utan för alla.  
 
Under 2019 har vi fortsatt att ha elevernas lärande i centrum för utvecklingsarbetet oavsett om det är 
direktionen, rektorerna eller lärarna som sammanträder. Sedan tidigare har lärandet på 
gymnasieskolans yrkesutbildningar och för gruppen elever med andra modersmål än svenska ringats 
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in som särskilt angelägna att förbättra. Under året har det därför genomförts många insatser som 
kan främja dessa elevers lärande. Det har till exempel handlat om högskoleutbildningar för lärare i 
språk och kunskapsutvecklande arbetssätt (skua) och studie- och yrkesvägledare i interkulturellt 
perspektiv i studie- och yrkesvägledning. Personal på introduktionsprogrammen har genomgått 
utbildning i traumamedveten omsorg och rektorer och elevstödjare har utbildats i elevcoachande 
arbete, vilket syftar till ökad elevnärvaro och -motivation. Vi har utvecklat rutiner för att bättre följa 
elevers frånvaro och elevhälsan har genomgått ett kollegialt lärande om främjande av närvaro. 
Kopplingen mellan graden av måluppfyllelse och direkta och välmotiverade aktioner är tydlig. Att 
omsätta nya kunskaper i praktik är viktigt för att någon förändring i elevernas lärande ska komma till 
stånd och därför har utbildningarna följts av aktioner i vår praktik. Till exempel handleder nu lärare 
som genomgått skua-utbildningen regelbundet lärarteam, vars elever behöver språklig 
kompensation, och lärarna provar systematiskt nya sätt att undervisa i syfte att elevernas ska lära 
mer och bättre. Ett par av yrkesprogrammen har fortsatt blivit tilldelade extra medel från direktionen 
för att kunna fördjupa och bredda sina förbättringsarbeten. Det har resulterat i kollegiala lärande i 
forskningscirklar och en del organisatoriska förändringar som ökad undervisningstid i vissa ämnen 
eller försök med två lärare i klassen.  
 
Kunskapsförbundet har arbetat och samverkat tillsammans med Skolverket kring de många 
insatserna för nyanländas lärande och tillsammans med bland andra Högskolan Väst gällande 
yrkeselevernas. Genom dessa goda samverkanspartners har vi fått möjlighet att sprida, och utmana, 
vårt lärande på riksomfattande konferenser som till exempel Lärarnas skolutvecklingskonferens där 
vi presenterade våra resultat från en studie om yrkeselevernas villkor för lärande, som vi sedan 
använt som utgångspunkt i det lokala förbättringsarbetet. Under hösten blev två förstelärare från 
Kunskapsförbundet inbjudna till Göteborgs universitets Noralf-konferens för att där berätta om 
Kunskapsförbundets arbete med att ge regi och stöd för ett hållbart och ”vetenskaplifierat” 
utvecklingsarbete med kollegialt lärande, till exempel iscensatt som dialogkonferenser, 
aktionsforskning och forskningscirklar, som grund. Förstelärarna fick också möjlighet att inspirera 
kring de mastersarbeten de genomfört med utgångspunkt i Kunskapsförbundets praktiker. Många är 
intresserade av Kunskapsförbundets kvalitetsarbete. Det bygger stolthet i vår organisation vilket är 
viktigt inte minst för att upprätthålla motivationen och uthålligheten i ett arbete som är allt annat än 
lättvindigt och kortsiktigt belönande. 
  
Sedan ett år tillbaka har rektorer i Kunskapsförbundet ett mer renodlat uppdrag i att förbättra 
elevernas lärande och utveckling. Rektors främsta fokus ska vara att följa elevernas väg mot målen 
och snabbt kunna reagera när någon elev inte följer planen. För att klara av att vara så mycket i 
utvecklingsorganisationen och ha en holistisk syn på sin skola har rektorerna stöd av många andra 
ledare, i ett distribuerat ledarskap. Det består av biträdande rektorer, förstelärare, arbetslagsledare 
och andra nyckelfigurer både i drifts- och utvecklingsorganisationen. Synen på ledarskap har 
utvecklats och sannolikt möjliggjort ett förbättrat lärande för våra elever. Detta bekräftas i en 
intervjustudie genomförd av Lunds universitet under våren 2019 (Mats Alvesson, muntlig 
kommunikation den 10 maj 2019). 
 
Skolans digitalisering öppnar upp för en ny värld av kompensatoriska möjligheter för ett likvärdigt 
lärande och utveckling. Inom kort har alla förbundets rektorer genomgått en längre kollegial 
utbildning i att leda digitaliseringsprocesser och genom förbundets avdelning för IT och digitalisering 
har digitala guider och språkrör från alla skolor organiserats i ett pedagogiskt lärandesammanhang. 
Genom detta arbete har vi skapat bättre förutsättningar för en mer utvecklad och likvärdig 
användning av digitala resurser i Kunskapsförbundet. 
 
Vilka nya evidensbaserade aktiviteter planerar vi genomföra utifrån aktuella 
resultat och analyser? 
Allt tyder på att våra nuvarande inre strategier för utveckling är framgångsrika och vi ser därför inga 
anledningar till att byta ut dem. Vi kommer att hålla i arbetet med att löpande göra det systematiska 
kvalitetsarbetet, det kollegiala lärandet och det pedagogiskt fokuserade skolledarskapet allt mer 
kvalitativt. Vi ska säkerställa att vi förhåller oss vetenskapligt till arbetet på alla ansvarsnivåer, att vi 
gör det hållbart över tid men också transparent, stödjande och involverande, så att alla som arbetar i 
förbundet upplever att det på alla sätt har med deras vardagspraktik att göra och ser det som 
naturligt och avgörande för elevernas framgång. Att fortsätta med de nu mera rutinbundna 
insatserna som kvalitetsdialoger, forskningscirklar, kunskapande om distribuerade 
ledarskapspraktiker och förbundsövergripande kompetensutvecklingsdagar är givet.  
 
Från huvudmannanivån finns just nu planerade och initierade insatser för: 
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-Elever med andra modersmål än svenska, vilket till stora delar regisseras och finansieras 
genom en statlig särskild satsning. Insatserna i Kunskapsförbundet rör en mängd områden, 
som stärkt studiehandledning, studie- och yrkesvägledning, språk- och kunskapsutvecklande 
undervisning samt förbättrat arbete med närvaro och studiero. Insatserna är planerade över 
ytterligare ett år framåt och antas gagna eleverna i förbundet generellt, även om nyanlända 
och andra elever med annat modersmål än svenska är den huvudsakliga målgruppen. 
 
-Elever på flera av yrkesprogrammen. Direktionen har styrt delar av sitt förfogandeanslag till 
gymnasieprogrammen Vård och omsorg (VO) och Barn och fritid (BF) och en mängd 
aktiviteter och aktioner har eller kommer att iscensättas där i förbättringssyfte. Några av de 
lokala insatserna på BF och VO fortsätter men det planeras dessutom för en utvidgning av 
insatser också till andra yrkesprogram med resultatutmaningar. Tid, stöd och ledning för ett 
fördjupat kollegialt förbättringsarbete, mer undervisningstid i vissa kurser och organisering 
med färre satellitlärare, det vill säga lärare med mycket begränsad undervisning på 
programmet, är exempel på insatser som övervägs. 
 

Huvudmannen har under Kunskapsförbundets tid blivit mer och mer medveten om vikten av att 
utbildningar och grupper av elever med ett kompensatoriskt behov löpande ska identifieras och 
resurser aktivt styras mot dessa. Ovan nedtecknade insatser visar att vi lyckas omsätta insikten i 
handling, men också arbetets begränsning. Det är till exempel komplicerande och oroande att vi nu 
behöver minska personalstyrkan inom elevstödet samtidigt som det kompensatoriska uppdraget 
kräver omfattande stödinsatser särskilt för elever på utbildningar med låg måluppfyllelse och för 
grupper med språkliga utmaningar.   
 
Resonemang om förutsättningar och potential för fortsatt lärande och 
resultatutveckling 
Förutsättningarna för att vi ska lyckas med vårt planerade utvecklingsarbete, och i allt högre grad 
och omfattning nå de uppsatta målen för våra elever, bedöms trots påtalade risker som relativt goda. 
Vi har relevant kompetens och kunskap i organisationen och goda och levande relationer med 
externa samverkansaktörer som vi beror av, som högskolor, myndigheter och andra skolhuvudmän. 
Vi har kommit långt i planeringen, ansvarsfördelningen och genomförandet av nödvändiga 
utvecklingsarbeten och det råder enighet, men med spänstiga ifrågasättanden emellanåt, om 
utvecklingsprocessernas angelägenhetsgrad och genomförandeplan. Det systematiska 
kvalitetsarbetet fungerar bättre och bättre på alla ansvarsnivåer och 2019 blev det året då den 
största gruppen professionella i förbundet, lärarna, än mer självständigt tog kommandot över sitt 
lokala och förbundsövergripande arbete med att ständigt förbättra undervisningen. 
 
Givet att Kunskapsförbundet skapar sig fortsatta möjligheter att systematiskt och uthålligt arbeta 
vidare i ovan beskrivna anda är det troligt att resultaten successivt, över tid, kommer att fortsätta 
utvecklas mot den måluppfyllelse vi önskar. Vi vet att det vi själva gör, eller avstår från att göra, har 
stor effekt på elevernas resultat, men vi är trots allt inget eget universum som inte beror av andra 
relaterade system. Vår förmåga att beskriva för omvärlden hur våra behov av resurser varierar med 
förändringar i densamma kommer att vara grundläggande för våra förutsättningar att i ännu högre 
grad bli en drömfabrik för alla som kliver över tröskeln till någon av våra verksamheter. Vi måste 
tillsammans med våra medlemskommuner försäkra oss om att studerande ungdomar och vuxna i 
Trollhättan och Vänersborg, Kunskapsförbundets elever, får bra och i jämförelse med andra 
utbildningsaktörers elever likvärdiga förutsättningar för lärande och utveckling. Genom att undvika 
kortsiktigt, byråkratiskt och snävt tänkande, där elevers behov av lärande och utveckling inte hålls 
högst, kommer vi att klara det. Vår skola är allas vår gemensamma angelägenhet, vår lokala 
arbetsmarknads främsta försörjare såväl som vår framtida friska planets största hopp. Den vetskapen 
gör att alternativet är otänkbart. 
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BILAGA 1 
 
Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen för: 

o Estetiska programmet ES 

o Humanistiska programmet HU 

 

Ämne Kurs Poäng 
Engelska Engelska 5 100 

Engelska 6 100 
Historia Historia 1b 100 

Historia 2b - kultur 100 
Idrott och hälsa Idrott och hälsa 1 100 

Matematik Matematik 1b 100 
Naturkunskap Naturkunskap 1b 100 

Religionskunskap Religionskunskap 1 50 
Samhällskunskap Samhällskunskap 1b 100 

Svenska Svenska 1 100 
Svenska 2 100 
Svenska 3 100 

Svenska som andraspråk 
(alternativ istället för Svenska) 

Svenska som andraspråk 1 100 
Svenska som andraspråk 2 100 
Svenska som andraspråk 3 100 

 

 

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen för: 

o Ekonomiprogrammet EK 

 

Ämne Kurs Poäng 
Engelska Engelska 5 100 

Engelska 6 100 
Historia Historia 1b 100 

Idrott och hälsa Idrott och hälsa 1 100 
Matematik Matematik 1b 100 

Matematik 2b 100 
Naturkunskap Naturkunskap 1b 100 

Religionskunskap Religionskunskap 1 50 
Samhällskunskap Samhällskunskap 1b 100 

Samhällskunskap 2 100 
Svenska Svenska 1 100 

Svenska 2 100 
Svenska 3 100 

Svenska som andraspråk 
(alternativ istället för Svenska) 

Svenska som andraspråk 1 100 
Svenska som andraspråk 2 100 
Svenska som andraspråk 3 100 
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Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen för: 

o Naturvetenskapsprogrammet NA 

 

Ämne Kurs Poäng 
Engelska Engelska 5 100 

Engelska 6 100 
Historia Historia 1b 100 

Idrott och hälsa Idrott och hälsa 1 100 
Matematik Matematik 1c 100 

Matematik 2c 100 
Matematik 3c 100 

Religionskunskap Religionskunskap 1 50 
Samhällskunskap Samhällskunskap 1b 100 

Svenska Svenska 1 100 
Svenska 2 100 
Svenska 3 100 

Svenska som andraspråk 
(alternativ istället för Svenska) 

Svenska som andraspråk 1 100 
Svenska som andraspråk 2 100 
Svenska som andraspråk 3 100 

 

 

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen för: 

o Samhällsvetenskapsprogrammet SA 

 

Ämne Kurs Poäng 
Engelska Engelska 5 100 

Engelska 6 100 
Historia Historia 1b 100 

Idrott och hälsa Idrott och hälsa 1 100 
Matematik Matematik 1b 100 

Matematik 2b 100 
Naturkunskap Naturkunskap 1b 100 

Religionskunskap Religionskunskap 1 50 
Samhällskunskap Samhällskunskap 1b 100 

Svenska Svenska 1 100 
Svenska 2 100 
Svenska 3 100 

Svenska som andraspråk 
(alternativ istället för Svenska) 

Svenska som andraspråk 1 100 
Svenska som andraspråk 2 100 
Svenska som andraspråk 3 100 
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Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen för: 

o Teknikprogrammet TE 

 

Ämne Kurs Poäng 
Engelska Engelska 5 100 

Engelska 6 100 
Historia Historia 1a1 100 

Idrott och hälsa Idrott och hälsa 1 50 
Matematik Matematik 1c 100 

Matematik 2c 100 
Matematik 3c 100 

Religionskunskap Religionskunskap 1 50 
Samhällskunskap Samhällskunskap 1b 100 

Svenska Svenska 1 100 
Svenska 2 100 
Svenska 3 100 

Svenska som andraspråk 
(alternativ istället för Svenska) 

Svenska som andraspråk 1 100 
Svenska som andraspråk 2 100 
Svenska som andraspråk 3 100 

 

 

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen för: 

o Bygg- och anläggningsprogrammet BA 

o Barn- och fritidsprogrammet BF  

o El- och energiprogrammet EE 

o Fordons- och transportprogrammet FT 

o Handel- och administrationsprogrammet HA 

o Hotell- och turismprogrammet HT 

o Industritekniska programmet IN 

o Restaurang- och livsmedelsprogrammet RL 

o VVS- och fastighetsprogrammet VF 

o Vård- och omsorgsprogrammet VO 

 

Ämne Kurs Poäng 
Engelska Engelska 5 100 
Historia Historia 1a1 50 

Idrott och hälsa Idrott och hälsa 1 100 
Matematik Matematik 1a 100 

Naturkunskap Naturkunskap 1a1 50 
Religionskunskap Religionskunskap 1 50 
Samhällskunskap Samhällskunskap 1a1 50 

Svenska Svenska 1 100 
Svenska som andraspråk 

(alternativ istället för Svenska) 
Svenska som andraspråk 1 100 
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BILAGA 2 
Gymnasieexamen 

För en yrkesexamen ska eleven ha läst 2 500 poäng varav 2 250 ska vara godkända. Eleven ska ha godkänt i 
svenska 1, eller svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1. Ett krav är också att eleven har godkänt i 
400 poäng av de programgemensamma ämnena och ett godkänt gymnasiearbete. 

För en högskoleförberedande examen ska eleven ha läst 2 500 poäng varav 2 250 ska vara godkända. Eleven ska 
ha godkänt i svenska 1, 2 och 3 eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 samt matematik 1. 
Dessutom ska eleven ha ett godkänt gymnasiearbete. 

En elev som inte uppnått kraven för gymnasieexamen får istället ett studiebevis. 
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BILAGA 3 
Programinriktningar inom gymnasiesärskolan 

 

Nationella program 

Programmet för administration, handel och varuhantering 

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation 

Programmet för fordonsvård och godshantering 

Programmet för hotell, restaurant och bageri 

Programmet för hälsa, vård och omsorg 
 

Nationella program som ej erbjuds inom Kunskapsförbundet 

Programmet för estetiska verksamheter 

Programmet för hantverk och produktion 

Programmet för samhälle, natur och språk 

Programmet för skog, mark och djur 

 

 

Individuella programmens ämnesområden 

Estetisk verksamhet 

Hem- och konsumentkunskap 

Idrott och hälsa 

Natur och miljö 

Individ och samhälle 

Språk och kommunikation 
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BILAGA 4 
Resultat från elevenkäten 2019 

Skolarbete  Gymnasieskolan Vuxenutbildningen 

Skolarbetet är intressant  2,91 3,42 

Skolarbetet är roligt  2,72 3,31 

Skolarbetet stimulerar mig att lära mer  2,83 3,43 

Skolarbetet är för svårt för mig  2,13 2,30 

Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker  3,52 3,50 

Jag kan få svårare uppgifter om jag vill   3,15 3,12 

Jag kan få extraundervisning om jag skulle behöva det  3,11 3,18 

Jag vet vad jag behöver kunna för att nå kunskapskraven i 
skolan 

 
3,05 3,39 

Jag tycker att det är svårt att veta vad jag ska klara av i 
skolan 

 
2,26 2,30 

Jag har studiero på lektionerna  2,87 3,28 

Jag får för lite utmanande arbetsuppgifter i skolan  2,08 2,32 

Undervisning 
   

På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi 
ska arbeta med olika skoluppgifter 

 
2,82 3,15 

På lektionerna får vi diskutera och debattera olika frågor  3,05 3,47 

På lektionen stör andra elever ordningen i klassrummet  2,47 2,00 

Vi elever har inflytande över undervisningens innehåll  2,60 2,82 

Lärare    

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det  3,37 3,59 

Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag 
förstår 

 
3,26 3,58 

Mina lärare förväntar sig att jag ska göra mitt bästa  3,49 3,62 

Mina lärare får mig att tro på mig själv i mitt skolarbete  3,06 3,46 

Mina lärare ser till att de är studiero på lektionerna  3,05 3,37 

Mina lärare ser till att ordningsreglerna på skolan följs  3,21  

Mina lärare uppmuntrar oss elever att reflektera över vad vi 
hör och läser 

 
3,13 3,50 

Mina lärare ger killar/män och tjejer/kvinnor samma 
förutsättningar 

 
3,43 3,67 

Skolsituation    

I min skola finns det extrauppgifter för de som hinner och 
vill ha det 

 
3,22 3,16 

I min skola får jag öva på att göra etiska ställningstaganden  2,94 3,11 

I min skola är vi elever med och påverkar vår skolmiljö  3,04 3,07 

I min skola är vi elever med och bestämmer vilka 
ordningsregler vi ska ha 

 
2,66  

I min skola följer eleverna de ordningsregler som finns  2,76  

I min skola respekterar elever och lärare varandra  3,14 3,62 

I min skola respekterar vi varandras olikheter  3,18 3,58 

I min skola finns det elever som jag är rädd för  1,61 1,33 

I min skola finns det personal som jag är rädd för  1,53 1,31 

I min skola pratar vi om jämställdhet mellan könen  2,84 3,18 

I min skola pratar vi om mänskliga rättigheter  3,12 3,30 
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I min skola får jag lära mig att argumentera för min sak  3,12 3,13 

Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har 
varit elak mot en elev 

 
3,27 3,25 

Jag känner mig trygg i skolan  3,41 3,69 

Personalen på skolan reagerar om de får reda på att en elev 
blivit kränkt 

 
3,21 3,36 

Min skola arbetar aktivt med att förhindra kränkande 
behandling 

 
3,20 3,48 

Elevhälsan    

Elevhälsoteamet i min skola frågar oss elever om hur vi 
upplever vår skol- och livssituation (exempelvis genom 
samtal med oss eller genom enkät/frågeformulär) 

 
2,96  

Jag kan gå och prata någon i elevhälsoteamet om vad jag 
vill, det måste inte ha hänt något allvarligt 

 
3,34  

På min skola är det OK att lämna lektionen om man känner 
ett behov av att träffa någon i elevhälsoteamet 

 
3,31  

Skola    

Jag är nöjd med min utbildning som helhet  3,30 3,52 

Jag skulle rekommendera min utbildning  3,25 3,48 

Jag tror att min utbildning kommer att hjälpa mig i det jag 
vill göra i framtiden. T.ex. studera, arbeta eller annan 
sysselsättning 

 
3,46 3,72 

 

  



89 
 

BILAGA 5 
Särskild utbildning för vuxna 

Särskild utbildning för vuxna finns på grundläggande och på gymnasial nivå. Träningsskolan ingår som en gren 
inom den grundläggande nivån. 

För kurser som påbörjas den 1 juli 2012 eller senare gäller nya kursplaner på grundläggande nivå. För kurser som 
påbörjas den 1 juli 2013 eller senare gäller nya ämnesplaner på gymnasial nivå. 

Grundläggande nivå, inklusive träningsskolan - kursplaner 

Särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå delar läroplan med hela vuxenutbildningen, men har egna 
kursplaner. Från och med 1 juli 2013 finns verksamhetspoäng på alla kurser. 

Gymnasial nivå - ämnesplaner 

Särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå delar läroplan med hela vuxenutbildningen. Utbildningsnivån 
motsvarar den utbildning som ges på nationella program i gymnasiesärskolan och har samma ämnesplaner som 
gymnasiesärskolan. 

De kurser som eleverna studerade inom Kunskapsförbundets Särskilda utbildning för vuxna 
under läsåret 2018/2019 var: 

Engelska 

Engelska 1 

Geografi, kartan 

Hem- och konsumentkunskap, delkurs 1 

Historia, 1 

Individ och samhälle: livsfrågor, värdegrund, demokrati m.m 

Individ och samhälle: Sverige och världen 

Matematik, vardagsmatte 

Matematik: Geometri, dubbelt, hälften, mätning 

Natur och miljö, de fyra räknesätten 

Natur och miljö, heltal 

Natur och miljö, Sedlar och mynt, pengar, värde 

Natur och miljö, Teknik i vardagen 

Natur och miljö, Växter, djur och vatten 

Språk och kommunikation: bok och bildsamtal 

Språk och kommunikation: Engelska i musik och filmer 

Språk och kommunikation: Internet, informationssökning 

Språk och kommunikation: Kommunikation, tecken, tal 

Språk och kommunikation: Kommunikationsredskap 

Språk och kommunikation: ordbilder 

Språk och kommunikation: skriva på dator eller för hand 

Språk och kommunikation: språket, ordföljd, meningsbyggnad 

Svenska: Informationssökning 

Svenska: Läsa, skriva 

Svenska: Språkbruk 

Svenska: Texter 

Vård och omsorg 1 
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