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Förord

Aktuellt om Skola och Förskola 2010 - Resultat redovisar en aktuell bild av 
resultaten i förskola, grundskola och gymnasieskola på nationell nivå. Rap-
porten presenterar också resultat från internationella studier och undersök-
ningar som försöker förklara resultaten i svensk skola och förskola. Här visar 
det sig att kommunernas möjlighet att utöva ett aktivt ledarskap över skolan 
är avgörande för skolans resultat.

En nyhet i årets rapport är att även förskolan omfattas av resultatgenom-
gången. Även om man inom förskolan inte mäter barnens kunskapsutveck-
ling ska förskolan lägga grunden för det livslånga lärandet. Därför är försko-
lans resultat betydelsefulla.

Rapporten baserar sig på uppgifter från framförallt Skolverket och Statis-
tiska Centralbyrån, och vänder sig till dig som är intresserad av att följa och 
delta i diskussionen om skolans utveckling. Beträffande statistiken är det vik-
tigt att de redskap för uppföljning och utvärdering som skolmyndigheterna 
tillhandahåller är anpassade efter de behov som huvudmännen har. Här kon-
staterar vi ett förbättringsområde.

Efter sommaren redovisar vi de senaste uppgifterna om personalantal, kost-
nader och mängden barn och elever i de olika skolformerna. I oktober månad 
publiceras alla delar samlade i skriften Aktuellt om Skola och Förskola 2010.

Resultatutvecklingen kommun för kommun redovisas i Sveriges Kommu-
ner och Landstings rapporter Öppna jämförelser för grund- respektive gym-
nasieskola. Där redovisar vi bland annat resultaten i förhållande till satsade 
resurser för samtliga 290 kommuner. 

Aktuellt om Skola och Förskola 2010 - Resultat har skrivits av Daniel Berr 
(projektledare), Malin Annergård Pierrou och Joakim Feldt, alla utredare på 
Sveriges Kommuner och Landsting.

Stockholm, mars 2010

Per-Arne Andersson   
Avdelningschef 
Sveriges Kommuner och Landsting



Innehåll

 1 Skolans resultat i korthet
 3 Förord
 5 Sammanfattande kommentarer: Ledarskapet avgör skolans resultat

 8 Om skolans resultat
 9 Förskola
 9 Det första steget i utbildningssystemet
 9 Mätning av förskolans resultat
 9 Förskolans långsiktiga effekter för utveckling och lärande
 10 Internationella jämförelser
 11 Grundskola
 11 Allt fler elever når målen i alla ämnen
 12 Fortsatt ökning av de genomsnittliga meritvärdena 
 14 Andel behöriga till gymnasieskolan i stort sett oförändrad
 16 Ämnesproven
 19 Internationella jämförelser
 21 Gymnasieskola
 21 Elever med slutbetyg fortsätter att öka
 23 Fler behöriga till universitet och högskola
 25 Färre IG i kärnämnena
 27 Nationella kursprov
 28 Likvärdig betygssättning i gymnasieskolan?
 29 Internationella jämförelser
 33 Brukarnöjdhet
 33 Goda omdömen för skola och förskola

 34 Vad kan förklara resultaten?
 34  Nationella faktorer
 35  Faktorer på kommunnivå
 38  Faktorer på skolnivå
 40 Källor



KAPITEL1

Aktuellt om skola och förskola 2010 – Resultat 5

Sammanfattande kommentarer: 
Ledarskapet avgör  
skolans resultat

Mycket är bra i svensk skola

Hur bra är egentligen den svenska skolan? Om detta går åsikterna isär.  
En bild som ibland lyfts fram i media och i den politiska debatten vittnar om 
en skola på ruinens brant, en skola med ständigt försämrade resultat, ur-
holkad likvärdighet och med en yrkeskår som gett upp hoppet. Men utifrån 
de senaste årens utveckling framträder en annan, något mer hoppfull och 
nyanserad bild. För det görs trots allt mycket som är riktigt bra i den svenska 
skolan. 

Vår genomgång av officiell statistik och forskningsrapporter pekar på att 
det finns områden där skolan behöver bli bättre. Men det finns också många 
skäl för barn, elever, lärare och skolledare att vara stolta över den svenska 
skolan.

 Förskolan }  som har rönt internationell uppmärksamhet för sin förmåga 
att framgångsrikt förena omsorg med pedagogik, kännetecknas i svenska 
studier och utvärderingar av snabb utvecklingstakt och hög kvalitet. 

I  } grundskolan når allt fler elever målen i samtliga ämnen och betygen 
utvecklas långsamt i positiv riktning. Avgångsbetygen har förbättrats i 
stort sett varje år sedan det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet 
infördes för snart 15 år sedan. 
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Inom  } gymnasieskolan ges fler slutbetyg än tidigare och allt fler elever blir 
efter avslutade studier behöriga till universitet och högskola. Positivt är 
också att andelen elever med icke godkända betyg i kärnämnena minskar. 
Dessutom visar en ny internationell jämförelse att den svenska gymnasie-
skolan upplevs som trygg och har goda materiella tillgångar.

Till denna positiva utveckling kan även läggas att såväl förskolan, grundsko-
lan som gymnasieskolan är högt värderad av elever och föräldrar. När Svensk 
Kvalitetsindex (SKI) 2009 undersökte vilka verksamheter som brukarna är 
mest nöjda med hamnade skolan i toppskiktet. Noterbart är att inte någon 
av de statliga myndigheter som ingick i samma undersökning kunde konkur-
rera med skolan i fråga om upplevd nöjdhet. Utifrån SKI:s resultat är det alltså 
mycket lite som talar för att staten skulle sköta skolan bättre än kommunerna.

Men utmaningar finns

Samtidigt finns det utmaningar som vi inte får blunda för. En är att kunskaps-
skillnaderna mellan flickor och pojkar består år från år. Den svenska skolan 
lyckas inte heller fullt ut med sitt kompensatoriska uppdrag. Att elevernas 
bakgrund i stor utsträckning påverkar deras skolresultat vittnar om detta. 

Det är också problematiskt att inte fler elever blir behöriga till gymnasie-
skolans nationella program. Fortfarande är drygt var tionde niondeklassare 
obehörig efter avslutad grundskola. Den siffran har varit oförändrad i snart 
tio år. Likaså är likvärdigheten i betygssättning ifrågasatt och under lupp. Sett 
från ett internationellt perspektiv är även gymnasieelevernas försämrade 
kunskaper i matematik och fysik oroande.

Bra ledarskap – den gemensamma framgångsfaktorn

När de bakomliggande orsakerna till resultaten i den svenska skolan ska för-
klaras framträder i olika undersökningar ett tydligt mönster. Ledarskapet lyfts 
genomgående fram som en avgörande faktor för en positiv resultatutveckling.

På kommunnivå lyfts bra ledare fram som en särskild framgångsfaktor sam-
tidigt som ledarskapet utgör en ram för alla andra faktorer. I ett bra ledarskap 
ingår att arbeta för att utveckla och använda den kompetens som finns i hela 
organisationen, liksom att skapa förtroendefulla relationer och att följa upp 
verksamhetens resultat. Detta gäller för såväl politiker, ledande tjänstemän 
som rektor. Med andra ord de som är de ytterst ansvariga för skolans resultat.

Även på skolnivå visar ny forskning att ledarskapet spelar en avgörande 
roll. I förskolan pekar en omfattande studie från Göteborgs Universitet på att 
skillnaden mellan framgångsrika och mindre framgångsrika förskolor ofta 
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står att finna i ledningens förmåga att planera och följa upp verksamheten. 
Ett forskningsprojekt vid Umeå Universitet påtalar att ledarskapet är av cen-
tral betydelse även i grundskolan. När rektors ledarskap sätts i relation till 
skolans framgång visar det sig att rektorerna vid de framgångsrika skolorna tar 
ett större ansvar för sitt läroplansuppdrag och pedagogiska ledarskap. 

Allas ansvar  
– en förutsättning för framgångsrikt skolledarskap

Som vi visat i denna rapport är det flera omständigheter som direkt påverkar 
ledarskapet och resultaten i den svenska skolan. Det högsta nationella ledar-
skapet – från regering och riksdag – spelar naturligtvis en avgörande roll. Det 
vittnar inte minst resultaten från 1990-talets skolreformer om. Det är också 
viktigt att de redskap för uppföljning och utvärdering som skolmyndighe-
terna tillhandahåller är anpassade efter de behov som huvudmännen har. 
Myndigheterna bör alltid sträva efter att statistik, i form av nyckeltal som till 
exempel elevernas provresultat, görs lättåtkomlig och presenteras på ett sätt 
så att kommunerna kan använda den som underlag i sin styrning av skolverk-
samheten. Här konstaterar vi att staten behöver förbättra sig.

SKL kan och bör inte bestämma hur skolledarna i Sveriges 290 kommuner 
på bästa sätt ska utforma sitt ledarskap – och i förlängningen sina resultat. 
Det är en fråga som är förbehållen huvudmännen och skolledarna. SKL har dä-
remot en tydlig uppgift när det gäller att skapa så gynnsamma förutsättningar 
som möjligt för kommuner och skolledare att bedriva sitt ledarskap ifrån.

En generell förutsättning för ett fungerande ledarskap är att ansvarig chef 
kan förfoga över verksamhetens samlade resurser och kompetenser. Idag är det 
dessvärre inte alltid så. Vi menar att tillämpningen av det nuvarande arbets-
tidsavtalet ofta utgör ett hinder när landets rektorer ska planera och organisera 
sin verksamhet. Vi anser att det i en mål- och resultatstyrd skola inte längre 
finns utrymme för uppgörelser som detaljstyr lärares arbetsuppgifter och tid. 
Den frihet som många fristående skolor idag har avtalat sig fram till med lä-
rarorganisationerna beträffande arbetstiden måste framöver omfatta samtliga 
skolor oavsett huvudman. Att erbjuda alla huvudmän gemensamma spelregler 
är särskilt viktigt i en tid då skolorna verkar på en konkurrensutsatt marknad. 
SKL menar därför att det nuvarande avtalets principer måste utvecklas så att 
lärares arbetsuppgifter i än högre grad anpassas utifrån uppdrag och behov. Det 
är en absolut nödvändighet om vi ska få en skola vars resurser ska komma elev-
erna till del på bästa sätt, och dessutom ge lärarna mer tid för sitt ledarskap!
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Om skolans resultat
De resultat som presenteras i den här rapporten grundar sig liksom tidigare 
år framförallt på betyg och prov, vilket innebär en begränsad bild av hur väl 
målen enligt skolans styrdokument uppnås. En nyhet i årets rapport är att 
även förskolan omfattas av resultatgenomgången. Även om man inom för-
skolan inte mäter barnens kunskapsutveckling ska förskolan lägga grunden 
för det livslånga lärandet. Därför är förskolans resultat betydelsefulla. I öv-
rigt presenteras här resultaten från grundskola och gymnasieskola läsåret 
2008/09, samt forskningsresultat och internationella jämförande studier. 
Rapporten avslutas med en kort genomgång av aktuella undersökningar som 
på olika sätt försöker förklara vilka faktorer som påverkar resultaten i den 
svenska skolan.
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Förskola

Det första steget i utbildningssystemet

Förskolan har under det senaste decenniet genomgått kraftiga förändringar. 
Från att ha varit en del av familjepolitiken utgör förskolan sedan slutet av 
1990-talet det första steget i ett sammanhållet svenskt utbildningssystem. 
Förskolans pedagogiska uppdrag har successivt förtydligats, och införandet 
av den egna läroplanen, Lpfö 98, innebar en starkare markering av förskolans 
pedagogiska uppdrag och ett närmande till grundskolans utvärderingsstruktur. 

Denna utveckling har förstärkts under senare år. Det visar sig exempelvis 
i den nya skollagen där förskolan blir en egen skolform inom utbildningsvä-
sendet.1 Även det pågående arbetet med att förtydliga förskolans läroplan pe-
kar i riktning mot ett fortsatt närmande till grundskolan. Läroplansarbetet 
har som utgångspunkt att ytterligare förstärka förskolans pedagogiska upp-
drag, bland annat ska målen för barns språkliga och matematiska utveckling 
förtydligas och kompletteras.2

Mätning av förskolans resultat

I förskolans läroplan uttrycks den värdegrund, de uppdrag, mål och riktlinjer 
som ska känneteckna verksamheten. Till skillnad från grundskolan och gym-
nasieskolan innehåller förskolans läroplan inga mål för vad barnen ska uppnå 
vid olika tidpunkter eller åldrar. Förskolans mål är istället formulerade som 
mål att sträva mot, vilket innebär att de anger en önskad inriktning på för-
skolans arbete och är uttryckta som mål för verksamheten. Merparten av de 
verktyg och metoder som under senare tid utvecklats för att utvärdera för-
skolans resultat baserar sig därför på brukarundersökningar och personalens 
självskattningar. Resultaten från dessa undersökningar kan ge underlag för 
utvecklingsarbete på den enskilda avdelningen, förskolan eller kommunen, 
vilket är det primära syftet. Resultaten låter sig däremot inte aggregeras till 
nationell nivå.

Förskolans långsiktiga effekter för utveckling och lärande

Enligt läroplanen ska förskolan lägga grunden för ett livslångt lärande och er-
bjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där fostran, omsorg och lärande 

1  Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet. Ds 2009:25, Utbildningsdepartementet 2009

2  Förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan. Redovisning av regeringsuppdrag U2008/6144/S, 
Skolverket 2009
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bildar en helhet. Förskolans betydelse för barnens framtida utveckling och 
lärande har därför kommit att bli ett intressant forskningsområde. 

Statens folkhälsoinstitut har i en internationell forskningssammanställ-
ning3 visat att barn i åldern 12–40 månader som vistas på förskola har en 
bättre kognitiv utveckling än de barn som inte gör det. Långsiktiga effekter 
av förskolan har också konstaterats när det gäller verbal och matematisk för-
måga hos barnen då de blivit åtta år gamla. 

En amerikansk studie påtalar också förskolans kompensatoriska potential 
– utsatta barn och barn från fattiga hemförhållanden har enligt dessa resultat 
mest att vinna på att gå i förskolan.4 Detta överensstämmer väl med resulta-
ten från en ny dansk studie (HPA-projektet) som granskar effekterna av mål-
relaterade pedagogiska interventionsinsatser för socialt utsatta barn.5

Värt att notera är att ovanstående gäller för internationella studier, det 
finns idag inga svenska undersökningar som utrett i vilken utsträckning för-
skolan påverkar barnens framtida skolprestationer.

Internationella jämförelser

Den svenska förskolan bygger på en modell som internationellt går under be-
nämningen educare vilken går ut på att pedagogik (edu-) och omsorg (-care) 
förenas i förskolans verksamhet. Modellen har lyfts fram som en förebild i in-
ternationella jämförelser, bland annat i OECD-rapporterna Starting Strong. 
De skäl som anförts är respekten för barnet, att barndomen har ett eget värde 
och inte bara ses som en förberedelse inför vuxenlivet. OECD:s jämförelser 
visar också att den svenska förskolan i jämförelse med de flesta andra OECD-
länderna är väl utbyggd, stabilt finansierad, samt därtill har låga avgifter och 
välutbildad personal. Den svenska förskolan ligger också i topp i fråga om 
barngruppsstorlekar och lärartäthet.6

3  Child day care center or home care for children 12-40 months of age. What is best for the child? Statens 
Folkhälsoinstitut 2009.

4  Why Governments Should Invest in Early Education. W. Steve Barnett, i Early Childhood Education and 
Care, Forum, CESifo DICE Report nr. 2 2008.

5  Effekter af indsatser for socialt udsatte børn i daginstitutioner. Bente Jensen, Peter Allerup, Anders Holm 
och Anna Kragh 2009.

6  Starting Strong. Early Childhood Education and Care. Paris: OECD 2001 samt Starting Strong II. Early Child-
hood Education and Care. Paris: OECD 2006. Rapporterna innehåller jämförelser av förskoleverksamhet i 
20 OECD-länder utifrån olika kvalitetskriterier.
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Grundskola
I det här avsnittet redovisas resultatutvecklingen inom den svenska grund-
skolan med fokus på läsåret 2008/09. Redovisningen sker i form av andel 
godkända elever, genomsnittliga meritvärden, behörighet till gymnasiesko-
lan och resultat från ämnesproven i årskurs 3, 5 och 9. Genomgående åskåd-
liggörs skillnader i resultat mellan flickor och pojkar och emellanåt mellan 
elever med olika bakgrund.

Allt fler elever når målen i alla ämnen

Allt fler elever når målen i alla ämnen. Läsåret 2008/09 var det 77 procent av 
alla avgångselever som fick minst betyget Godkänt i samtliga ämnen. Med un-
dantag för läsåret 2004/05 har andelen elever som når målen ökat allt sedan 
läsåret 2000/01. 

diagram 1. Andel elever som uppnått målen i alla ämnen 1998/99-2007/08
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De ämnen där flest elever når målen är svenska och slöjd medan kemi och 
fysik är ämnen där betydligt färre lyckas nå målen. Flickor når målen i större 
utsträckning än pojkar i alla ämnen utom ett, idrott och hälsa.

Fortsatt ökning av de genomsnittliga meritvärdena

Läsåret 2008/09 var meritvärdet för de elever som gick ut årskurs 9, 209,6. 
Det är en marginell ökning jämfört med föregående år. Meritvärdet har ökat i 
stort sett varje år sedan det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet in-
fördes läsåret 1997/98. 

diagram 2. Genomsnittligt meritvärde 1998/99-2008/09
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Flickor har liksom tidigare år ett betydligt högre meritvärde än pojkar. Detta 
har tidigare varit fallet även för flickor med utländsk bakgrund som de se-
naste åren haft ett högre genomsnittligt meritvärde än pojkar med svensk 
bakgrund. Detta ändrades läsåret 2008/09 då meritvärdet för flickor med 
utländsk bakgrund sjönk från 202,9 till 198,5 samtidigt som meritvärdet för 
pojkar med svensk bakgrund ökade.
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diagram 3 . Genomsnittligt meritvärde för flickor och pojkar med svensk respektive utländsk bakgrund
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Fristående skolor har genomgående bättre resultat än kommunala skolor. 
Fler elever når målen och blir behöriga till gymnasieskolans nationella pro-
gram samtidigt som meritvärdena i fristående skolor är högre än i kommu-
nala skolor.
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diagram 4. Genomsnittligt meritvärde 1998/99-2007/08 för elever i kommunala respektive  
fristående skolor        
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Andel behöriga till gymnasieskolan i stort sett oförändrad

Även andelen behöriga elever till gymnasieskolans nationella program är i 
stort sett oförändrad jämfört med föregående läsår. Totalt var andelen behö-
riga 88,8 procent. De senaste nio åren har andelen behöriga varierat mellan 
88,8 och 89,9 procent. För att bli behörig krävs minst betyget Godkänt i äm-
nena engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk. Totalt var 
det cirka fyra procent av eleverna som inte blev godkända i något av dessa 
ämnen. 
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diagram 5. Andel elever behöriga till gymnasieskolan 1998/99-2007/08 
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Elever som har högutbildade föräldrar, det vill säga föräldrar med en efter-
gymnasial utbildning, blir i betydligt större omfattning behöriga till gym-
nasieskolans nationella program än elever med lågutbildade föräldrar. 
Skillnaden mellan de båda elevgrupperna uppgick vårterminen 2009 till 31 
procentenheter7.

tabell 1. Andel behöriga till gymnasieskolans nationella program  
utifrån föräldrarnas utbildningsnivå 2008/2009

Föräldrarnas högsta utbildningsnivå Totalt  Flickor Pojkar

Förgymnasial utbildning 64,0 65,3 62,8

Gymnasial utbildning 86,1 87,7 84,5

Eftergymnasial utbildning 95,1 95,7 94,6

Källa: Skolverket 2

7  Noteras bör att antalet barn med högutbildade föräldrar uppgår till cirka 56 000 medan antalet barn 
med lågutbildade föräldrar är ungefär 6 000.
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Kapitel 2. Om skolans resultat

Elever med svensk bakgrund blir i högre utsträckning behöriga än elever 
med utländsk bakgrund. Skillnaderna inom gruppen elever med utländsk 
bakgrund är dock mycket större än skillnaderna mellan elever med svensk 
respektive utländsk bakgrund. Medan nästan 85 procent av eleverna som 
kommit till Sverige innan ordinarie skolstart blir behöriga är det endast 53 
procent av de som kommit efter ordinarie skolstart som blir det.

diagram 6. Andel elever med utländsk bakgrund behöriga till gymnasieskolan 2008 
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Källa: Skolverket 3

Ämnesproven

Ämnesproven som görs i årskurs 3, 5 och 9 är obligatoriska för skolorna att 
använda. Ämnesproven syftar till att studera hur väl eleverna uppnår krav-
nivåerna för respektive årskurs och är tänkta att vara ett stöd för lärarnas be-
dömning av elevernas måluppfyllelse. Proven ska även fungera som underlag 
för uppföljning och utvärdering på såväl lokal som nationell nivå.
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Ämnesproven i årskurs 3
För första gången genomfördes ämnesprov i matematik, svenska och svenska 
som andraspråk i årskurs 3. Till skillnad från ämnesproven i årskurs 5 och 9 
gjordes ingen totalinsamling av resultaten. De nedan redovisade resultaten 
bygger på ett urval av 400 skolor. Totalt inkom resultat från lite drygt 11 000 
elever vilket motsvarar cirka 12 procent av hela årskullen.

Till skillnad från resultatredovisningen av ämnesproven i årskurs 9 redovi-
sas inte några sammanvägda resultat för respektive ämnesprov. Istället redo-
visas varje delprov för sig vilket gör det svårt att få en uppfattning om hur väl 
eleverna klarade proven i sin helhet. 

I ämnesprovet i matematik uppnår mer än 90 procent av eleverna kravni-
vån på 4 av 7 delprov. Det delprov som vållat störst problem är ”Förståelsen 
för de fyra räknesätten”, som enbart 73 procent klarade, medan hela 93 pro-
cent klarade delprovet ”Geometriska figurer”.

I svenska klarade eleverna de muntliga uppgifterna bäst medan läsningen 
av faktatexter samt skrivning av berättande text, stavning och interpunktion 
var de delprov som eleverna hade svårast för.

Ämnesproven i årskurs 5
Till skillnad från tidigare år gjordes 2009 ingen urvalsundersökning av resul-
taten på ämnesproven i årskurs 5. För första gången gjordes istället en total-
insamling. I likhet med ämnesproven i årskurs 3 redovisas varje delprov för 
sig vilket även i detta fall gör det svårt att få en uppfattning om hur väl elev-
erna klarade proven i sin helhet. 

I engelska var det mellan 92 och 93 procent av eleverna som uppnådde 
kravnivån på alla delprov utom ett, ”Lyssna och förstå”, där något färre kla-
rade proven (87%).

Flickor klarade generellt sett delproven i engelska bättre än pojkar. I del-
proven i matematik var dock skillnaderna mellan könen i stort sett obefintliga.

Lättast hade eleverna för tid och statistik samt förståelsen av räknesätten. 
Svårast hade eleverna för uppgifter som behandlade längd, area och skala. I 
samtliga delprov i svenska var det minst 9 av 10 elever som klarade kravnivån. 
Flickor klarade samtliga delprov bättre än pojkar.

Ämnesproven i årskurs 9
Andelen elever med minst betyget Godkänt i svenska och engelska har varie-
rat mycket lite under de senaste fyra åren. Andelen elever som blev godkända 
i svenska var vårterminen 2009, 96,7 procent och i engelska 95,8 procent.

Av de barn som har högutbildade föräldrar, det vill säga föräldrar med en 
eftergymnasial utbildning, är det enbart 1,7 procent som inte blev godkända i 
engelska. Bland barn med lågutbildade föräldrar, som har högst förgymnasial 
utbildning, är det däremot 14,6 procent som inte når målen.
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Kapitel 2. Om skolans resultat

diagram 7. Andel elever med minst betyget Godkänt på ämnesproven i årskurs 9 
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Källa: Skolverket 5

Resultaten på ämnesproven i matematik har i motsatts till resultaten på pro-
ven i svenska och engelska varierat betydligt mer över åren. Vårterminen 
2006 var det 87,6 procent som blev godkända. Två år senare var siffran 83,5 
procent, för att vårterminen 2009 åter igen vara uppe på 87 procent. 

I likhet med ämnesproven i matematik i årskurs 3 och 5 når pojkar och 
flickor målen i samma utsträckning. Det finns dock även här stora skillnader 
i måluppfyllelse mellan barn med hög- respektive lågutbildade föräldrar, där 
92,8 procent når målen i det förra fallet och 70,7 i det senare. I samtliga äm-
nesprov når elever med svensk bakgrund målen i högre utsträckning än elev-
er med utländsk bakgrund även om skillnaderna i provet i svenska är små då 
många elever med utländsk bakgrund gör provet svenska som andraspråk. 
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Internationella jämförelser

Sverige deltar i flera internationella jämförelser som genomförs av organi-
sationer som OECD8 och IEA9.  Med jämna mellanrum undersöks elevernas 
kunskaper på olika områden. I korthet presenteras här resultaten från de se-
naste internationella undersökningarna TIMSS, PISA och PIRLS samt en ny 
OECD-rapport som granskat sambanden mellan PISA-resultat och använ-
dandet av informationsteknik (IT) i skolan.

TIMSS 2007
Resultaten från TIMSS 2007 visar att svenska elever i både årskurs 4 och års-
kurs 8 presterar på samma nivå som genomsnittet för EU/OECD i naturve-
tenskap. Det är framförallt de lågpresterande svenska eleverna som presterar 
sämre än tidigare år. För Sveriges del innebär detta en fortsatt nedgång i re-
sultat i årskurs 8 jämfört med resultaten i TIMSS 1995 och 2003. 

Även i matematiken har Sveriges resultat i årskurs 8 sjunkit jämfört med 
1995 och 2003 om än i något lägre takt. Nedgången i matematik är jämt förde-
lad mellan lågpresterande och högpresterande svenska elever.10 

PISA 2006
Resultaten från samtliga PISA- undersökningar visar att läsförmågan hos 
svenska elever är god. Endast fem OECD-länder hade en högre medelpoäng 
än Sverige 2006. Samtidigt som medelvärdet i OECD som helhet visar en ned-
gång mellan åren 2000, 2003 och 2006 finns ingen statistiskt säkerställd för-
ändring i medelvärdet för Sveriges del. 

Resultatet för de svenska eleverna i PISA- undersökningens matematiska 
del låg 2006 nära genomsnittet för OECD-länderna. Vid de två tidigare mät-
ningarna har det svenska resultatet varit högre än genomsnittet. Det visar att 
andra länder förbättrat sina resultat i relation till Sverige. Någon statistiskt 
säkerställd nedgång i resultat för Sveriges del finns dock inte. 

Svenska elevers resultat i PISA- undersökningens naturvetenskapliga del 
skiljer sig inte från genomsnittet i OECD. Direkta jämförelser med tidigare år 
kan inte göras eftersom testet i naturvetenskap varit mer omfattande 2006. 
Det kan dock konstateras att Sveriges relativa position försämrats något jäm-
fört med tidigare år. 

8  Organisation for Education and Development 

9  The International Association for the Evaluation of Educational Achievement

10  Överensstämmelsen mellan TIMSS och målen i svenska läroplaner och kursplaner tas upp i två rap-
porter från Skolverket: Med fokus på matematik och naturvetenskap – en jämförelse mellan TIMSS 2007 
för årskurs 4 och de nationella målen för årskurs 5, Aktuella analyser 2008, Skolverket. Med fokus på 
matematik och naturvetenskap – en analys av skillnader och likheter mellan internationella jämförande 
studier och nationella kursplaner, Skolverkets aktuella analyser 2006.
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Kapitel 2. Om skolans resultat

Tillsammans med Finland och övriga nordiska länder har Sverige enligt 
PISA- undersökningen ett av de mest likvärdiga utbildningssystemen. 

PIRLS 2006
Den senaste internationella läsundersökningen PIRLS genomfördes av IEA 
våren 2006. Sverige deltog då för andra gången. I likhet med PISA- undersök-
ningen visar PIRLS att svenska elever har god läsförmåga. Sveriges resultat 
ligger betydligt högre än genomsnittet bland de länder som deltagit. Samti-
digt som det svenska resultatet är bland de bästa har det försämrats jämfört 
med 2001 då Sverige hade det bästa resultatet av alla länder. Skillnaderna 
mellan de elever som lyckas bra och de som lyckas mindre bra är små i Sverige 
jämfört med andra länder.

Användande av IT i skolan
I OECD-rapporten The New Millennium Learners granskas sambanden mel-
lan IT-användning och inlärningsresultaten från PISA-undersökningarna. 
OECD konstaterar att det finns ett samband mellan IT-användning i hem-
met och skolresultaten, men att motsvarande samband saknas när det gäller 
IT-användning i skolan. Rapporten förklarar detta med att det i slutänden är 
sammanhanget och lärarens kompetens som avgör hur resultatutvecklingen 
blir.11 Denna förklaring bekräftas i en omfattande brittisk lägesbeskrivning av 
IT-användnadet i skolan. Genomgången pekar på att det finns positiva sam-
band mellan användning av IT i klassrummet och förbättrade skolresultat 
hos eleverna. De förbättrade resultaten är dock avhängiga av hur IT-verkty-
gen används. Den viktigaste framgångsfaktorn för en positiv resultatutveck-
ling är enligt rapporten lärarens förmåga och intresse att hantera tillgängliga 
IT-verktyg.12

11  The New Millenium Learners.  OECD 2009.

12  The impact of ITC in schools – A landscape review. Rae Condie och Bob Munro. University of Strathclyde 2007.
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Gymnasieskola

I det följande avsnittet redovisas resultaten i gymnasieskolan läsåret 2008/09. 
Inledningsvis redogörs för hur stor andel av gymnasieeleverna som får ett 
slutbetyg efter fyra år, hur många som får grundläggande behörighet till uni-
versitet och högskola samt betygsutvecklingen. Resultaten och utvecklingen 
över tid presenteras för flera variabler dels totalt, uppdelat på kvinnor och 
män, huvudman och elever med svensk respektive utländsk bakgrund, dels 
på programnivå. Därefter presenteras resultaten på nationella kursprov och 
avslutningsvis presenteras svenska gymnasieelevers resultat i den interna-
tionella undersökningen TIMSS advanced.

Elever med slutbetyg fortsätter att öka

De senaste åren har andelen elever som fullföljer sin gymnasieutbildning och 
får ett slutbetyg ökat något. Av de elever som påbörjade sin gymnasieutbild-
ning hösten 2005 hade 75,9 procent fullföljt sina studier inom fyra år. Bland 
dem som påbörjade utbildningen 2004 var andelen 75,5 procent och bland 
dem som började 2005 var det 75,1 procent som fullföljde utbildningen inom 
fyra år.

På lite längre sikt har andelen elever som får ut ett slutbetyg inom fyra år 
ökat på alla utom tre gymnasieprogram.
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Kapitel 2. Om skolans resultat

tabell 2. Andel elever med slutbetyg inom fyra år efter påbörjad utbildning

Börjat år 1997 2002 2003 2004 2005

Slutbetyg senast år 2001 2006 2007 2008 2009

Barn- och fritid 70,1 71,2 73,5 75,2 73,6

Bygg 70,8 78,3 82,2 82,9 84,5

El 77,3 76,5 75,9 76,1 76,3

Energi 72,3 73,6 78,9 79,8 81,8

Estetiska 75,2 80,0 80,2 79,2 79,4

Fordon 65,2 69,8 71,1 72,8 75,0

Handels- o. adm. 70,3 72,5 74,4 74,3 75,4

Hantverk 77,9 80,7 82,0 82,0 84,8

Hotell- o. rest. 76,7 72,8 73,0 74,6 73,5

Industri 64,1 68,6 68,7 73,2 74,6

Livsmedel 66,3 72,1 78,3 75,5 76,5

Medie 82,1 78,6 77,0 76,4 76,8

Naturbruk 70,6 77,6 81,0 81,1 82,6

Naturvetenskap 89,2 91,1 90,5 90,7 90,4

Omvårdnad 68,2 71,8 74,6 72,0 74,5

Samhällsvetenskap 84,6 85,1 84,6 84,5 84,9

Teknik - 80,1 81,3 82,5 84,7

Individuellt prog. 18,1 19,0 19,4 19,9 18,9

Totalt 75,6 74,9 75,1 75,5 75,9

Källa: Skolverket 6

Kvinnor avslutar i högre grad sina gymnasiestudier än män. Av de elever som 
var nybörjare 2005 hade 78,3 procent av kvinnorna fått ett slutbetyg våren 2009, 
vilket kan jämföras med 73,5 procent av männen. Högst är fullföljandegraden 
på naturvetenskapligt program där drygt 90 procent av eleverna fullföljer ut-
bildningen inom fyra år. 

Fullföljandegraden är generellt sett lägre för elever med utländsk bakgrund 
(61,1 %). Andelen män med utländsk bakgrund som fullföljer sina studier inom 
fyra år har ökat med drygt två procentenheter jämfört med 2008 till 57,4 pro-
cent medan andelen kvinnor med utländsk bakgrund som fullföljer sina studier 
är i stort sett oförändrad (65,1 %).

Trots att det finns några positiva tendenser vad gäller andelen elever som 
fullföljer gymnasieutbildningen är det närmare 25 procent som inte gör det. 
Skolinspektionen granskade under 2009 hur ett urval skolhuvudmän och gym-



Aktuellt om skola och förskola 2010 – Resultat 23

nasieskolor tagit sitt ansvar för att få alla elever att fullfölja sin utbildning. Några 
slutsatser från kvalitetsgranskningen var att de undersökta skolorna saknade 
strategier för att få fler elever att fullfölja gymnasieutbildningen. Granskningen 
lyfte också fram det pedagogiska ledarskapets centrala roll för skolans framgång 
och förmågan att få fler elever att fullfölja sin utbildning.13

Fler behöriga till universitet och högskola

Våren 2009 var det totalt 97 900 elever som fick ett slutbetyg från gymnasie-
skolan. Av dessa hade 90,3 procent grundläggande behörighet till universi-
tets- och högskolestudier. Det är 1,4 procentenheter fler än läsåret 2007/08.14 
Det var en något större andel elever som blev behöriga i de kommunala sko-
lorna (90,6 %) än i de fristående skolorna (89 %). Detta beror på att män i kom-
munala skolor blir behöriga i större utsträckning än män i fristående skolor.

Av diagrammet nedan framgår att andelen elever med grundläggande be-
hörighet har varit relativt oförändrad under de senaste sex åren. Samtidigt 
framgår att den aldrig varit så hög som 2008/09. 

diagram 8. Andel elever med grundläggande behörighet till universitet och högskola
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Källa: Skolverket 7

13  Varannan i mål – Om gymnasieskolans (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. Rapport 
2009:1, Skolinspektionen 2009.

14  Grundläggande behörighet ges till en elev som i sitt slutbetyg har lägst betyget Godkänt på kurser som 
omfattar minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för fullständigt program, det vill säga 2 250 poäng.
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Kapitel 2. Om skolans resultat

Kvinnor blir i större utsträckning än män behöriga till universitet och högskola. 
Skillnaden mellan könen uppgår till 4,6 procentenheter.

diagram 9. Andel behöriga till universitet och högskola för kvinnor och män med svensk  
respektive utländsk bakgrund   
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Källa: Skolverket 8

Variationen mellan de olika nationella programmen är relativt stor vilket 
framgår av tabell 3. Andelen elever med grundläggande behörighet till univer-
sitet och högskola var 2009 högst på Naturvetenskapligt program, Samhälls-
vetenskapligt program samt Byggprogrammet och lägst på Fordonsprogram-
met, Industriprogrammet och Handels- och administrationsprogrammet.
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tabell 3. Andel elever med grundläggande behörighet till högskola per program

2000/01 2007/08 2008/09

Program Totalt Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

Barn- och fritid (BF) 79,7 83,9 86,4 76,3 86,1 88,8 78,1

Bygg (BP) 81,9 90,4 95,7 90,1 92,8 97,2 92,5

El (EC) 82,2 84,8 91,3 84,6 87,0 87,2 87,0

Energi (EN) 83,2 88,4 94,1 88,3 91,2 91,7 91,1

Estetiska (ES) 82,7 90,7 92,2 87,0 91,4 93,3 87,0

Fordon (FP) 73,6 82,4 84,1 82,3 84,7 87,4 84,5

Handels- och adm. 
(HP) 71,1 82,3 85,0 76,6 85,1 87,0 80,8

Hantverk (HV) 88,5 92,2 93,8 80,5 91,6 92,9 83,4

Hotell- och restaur. 
(HR) 80,1 83,7 86,8 77,6 85,3 87,7 80,4

Industri (IP) 75,6 83,5 91,5 82,4 85,0 96,1 83,4

Livsmedel (LP) 79,0 87,6 89,1 83,8 89,8 92,3 82,1

Medie (MP) 85,3 85,6 89,3 80,4 85,7 90,3 78,9

Naturbruk (NP) 77,2 85,7 88,7 79,7 86,9 89,4 81,7

Naturvetenskap 
(NV) 91,2 95,5 96,6 94,5 95,8 96,6 95,1

Omvårdnad (OP) 81,9 87,2 88,2 81,9 87,6 88,6 82,8

Samhällsvetenskap 
(SP) 86,0 91,4 93,7 87,8 92,7 94,6 89,6

Teknikprogrammet 
(TE) - 88,9 94,4 87,9 89,4 95,0 88,1

Gymnasieskolan 
totalt 84,6 88,9 91,5 86,3 90,3 92,5 87,9

Källa: Skolverket 7

Färre IG i kärnämnena

Läsåret 2008/09 var den genomsnittliga betygspoängen 14,1 vilket är något 
högre än året innan. Genomsnittet har pendlat mellan 14,0 och 14,1 de senaste 
sju åren. Högst är betygsgenomsnittet på naturvetenskapligt program (16,2) 
och lägst på fordonsprogrammet (11,8).

Kvinnor (14,7) har högre genomsnittspoäng än pojkar (13,4). När statistiken 
bryts på både kön och ursprung visar den att kvinnor med utländsk bakgrund 
(13,9) har något bättre betygssnitt än män med svensk bakgrund (13,5). 
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Kapitel 2. Om skolans resultat

diagram 10. Genomsnittlig betygspoäng för kvinnor och män med svensk respektive utländsk bakgrund

10

11

12

13

14

15

16
2008/09

2007/08

Män med 
utländsk bakgrund

Män med 
svensk bakgrund

Kvinnor med 
utländsk bakgrund

Kvinnor med 
svensk bakgrund

2008/092007/08

14,9

13,9
13,5

12,7

Källa: Skolverket 8

Av de kärnämneskurser som ingår på samtliga nationella gymnasieprogram15 
var det svenska A och estetisk verksamhet som störst andel elever fick minst 
betyget Godkänt i. Läsåret 2009 hade andelen elever som fick IG blivit min-
dre på samtliga kärnämneskurser jämfört med året innan. 

tabell 4. Elever med betyg i kärnämneskurser och i projektarbete, läsåret 2008/09 

Kärnämneskurs IG G VG MVG

Engelska A 2,3 37,1 40,3 20,2

Estetisk verksamhet 1,7 29,3 39,3 29,7

Idrott och hälsa A 4,0 29,2 36,7 30,1

Matematik A 3,1 47,1 32,6 17,2

Naturkunskap A 4,7 41,0 32,7 21,5

Projektarbete 5,8 30,0 28,0 36,1

Religionskunskap A 5,0 37,6 32,7 24,7

Samhällskunskap A 4,0 40,4 34,9 20,7

Svenska A 1,1 40,0 40,2 18,7

Svenska B 4,4 38,8 36,8 20,0

Källa: Skolverket 9

15.  Kärnämneskurserna i Svenska som andraspråk A och B är här exkluderade från redovisningen då cirka 98 
procent av alla elever inte läser dessa kurser. 
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Nationella kursprov

De nationella kursproven i gymnasieskolan är en del av det nationella prov-
systemet och tillhandahålls av Skolverket. Kursproven i karaktärsämnena 
Engelska A, Matematik A samt Svenska B och Svenska som andraspråk B är 
obligatoriska att använda på samtliga program. För respektive program är 
även provet i den avslutande kursen i karaktärsämnet obligatorisk.16 Syftet 
med kursproven är att öka måluppfyllelsen, bidra till en rättvis betygssättning 
samt ge underlag för att kunna analysera i vilken utsträckning kunskapsmå-
len nås. Eleverna förväntas genomföra respektive kursprov under den termin 
de avslutar kursen. Kursproven är uppdelade i två till tre delprov beroende 
på ämne.

diagram 11. Andel elever med minst betyget Godkänt på olika kursprov
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Källa: Skolverket 4

16  Detta innebär att kursprovet i Engelska B är obligatoriskt på estetiska programmet, naturvetenskaps-
programmet, samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. Kursprovet i Matematik B är obliga-
toriskt på estetiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet, kursprovet C på teknikprogrammet 
och kursprovet D på naturvetenskapsprogrammet.
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Kapitel 2. Om skolans resultat

Kursproven i Engelska A och B är de som flest elever klarar. Endast cirka fyra 
procent av eleverna som genomförde provet vårterminen 2009 fick betyget 
IG, vilket är något färre än året innan. Cirka 60 procent fick betygen VG eller 
MVG. I motsats till engelska är kursproven i matematik de som eleverna har 
svårast för. På provet i Matematik B och C var det 35 respektive 30 procent 
som inte klarade betyget godkänt. Det är en större andel än det var som inte 
klarade betyget godkänt på dessa två prov året innan. Bland eleverna på na-
turvetenskapligt program hade andelen som inte klarade provet i matematik 
B ökat från 10 procent, som det varit de senaste åren, till 15 procent. Matema-
tik D klarade nästan 90 procent av de elever som genomförde provet. Det var 
fler än året innan. Även Svenska B var det fler elever som klarade 2009 än året 
innan – 45 procent fick betygen VG eller MVG.

Likvärdig betygssättning i gymnasieskolan?

I rapporten Likvärdig betygssättning i gymnasieskolan? har Skolverket tittat 
närmare på hur väl de betyg som sätts i gymnasieskolan stämmer överrens 
med de kursprov eleverna genomför inom det nationella provsystemet. 
Som indikator på likvärdig betygsättning har resultaten från kursproven i 
svenska, matematik och engelska ställts i förhållande till kursbetygen, både 
över tid och mellan olika skolor och klasser. Motsvarande undersökningar 
har tidigare gjorts av betygssättningen inom grundskolan och analysen av 
gymnasieskolans betygssättning ger samma resultat; det är stora skillnader 
mellan hur lärare sätter betyg i förhållande till resultaten på kursproven. När 
vissa lärare ger eleverna betydligt högre betyg på kursen än det betyg elev-
erna haft på det nationella kursprovet för motsvarande kurs, ger andra lärare 
betyg som ligger mycket nära kursprovsresultaten.17

Skolverket har gjort jämförelser bakåt i tiden och konstaterar att skillna-
derna mellan kursprov och kursbetyg inte förändrats sedan de första betygen 
i det målrelaterade betygssystemet sattes 1997. Bakgrundsfaktorer så som 
skolans huvudmannaskap, storlek, prestationsnivå, andel elever med annat 
modersmål eller pojkar och flickor påverkar inte skillnaderna i betygssätt-
ning i förhållande till provresultat. Troliga förklaringar till den olikvärdiga 
betygssättningen som pekas ut i rapporten är att lärare gör olika tolkningar 
av vad som krävs för ett visst betyg och att en del lärare sätter så kallade glädje -
betyg.

17  Det bör dock noteras att de nationella kursproven inte mäter kursplanernas samtliga mål. Resultaten 
från kursproven måste därför alltid kompletteras med lärarens bedömning av hur väl varje elev når målen 
som helhet. 
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Internationella jämförelser 

TIMSS ADvANcED 2008

TIMSS advanced: Trends in Mathema-
tics and Science Study 

Initiativtagare: IEA 

Syfte: Undersöka elevers kunskaper i 
avancerad matematik och fysik.

Undersökningsmetod: Prov och enkäter

Deltagare totalt 2008: 38 000 elever från 
drygt 2 100 skolor i 10 länder.

Svenskt deltagande 2008: 4 600 elever 
i årskurs 3 som läst matematik D och fy-
sik B på naturvetenskapligt eller tekniskt 
program från 237 skolor.

Hösten 2008 deltog svenska elever för andra gången i den internationella 
kunskapsmätningen TIMSS advanced. Undersökningen genomfördes första 
gången 1995. Då var Sverige ett av 16 länder som deltog. Vid mätningen 2008 
deltog följande 9 länder i både matematik och fysik; Armenien, Iran, Italien, 
Libanon, Nederländerna, Norge, Ryssland, Slovenien och Sverige. Ett land, 
Filippinerna, deltog endast i matematik. Andelen av den totala elevkullen 
som deltog i provet skiljde sig betydligt mellan de deltagande länderna (från 
0,7 till 40,5 procent). Enligt Skolverket har det betydelse för tolkningen av 
resultatet. Sverige utmärkte sig i undersökningen med att jämförelsevis stora 
andelar av elevgruppen gjorde proven, vilket antas påverka resultatet negativt.

TIMSS advanced mäter de kompetenser och kunskaper som de deltagande 
länderna kommer överrens om att mäta. Det mesta som testas TIMSS advan-
ced ingår i de svenska läroplanerna18. 

Matematik
Svenska elever når ett förhållandevis dåligt resultat på matematikprovet i 
relation till eleverna från de andra nio länderna. Endast Filippinerna ham-
nar efter Sverige. När de svenska elevernas resultat från 2008 jämförs med 
svenska elevers resultat från 1995 visar sig en kraftig försämring. Det är fram-
förallt bland de relativt lågpresterande eleverna som resultaten har försäm-
rats mest. Eleverna delas in i de fyra prestationsgrupperna Avancerad nivå, 
Hög nivå, Medelgod nivå respektive Under medelgod nivå. Sedan 1995 har 
andelen svenska elever som inte når upp till en medelgod nivå ökat från 36 
procent till 71 procent. Andelen elever som presterar på en avancerad nivå 
har minskat från sex procent till en procent. 

18  Hur samstämmiga är svenska styrdokument och nationella prov med ramverk och uppgifter i TIMSS 
advanced 2008? En fördjupningsstudie till rapport 335, Skolverket 2009.
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Kapitel 2. Om skolans resultat

Vid 1995 års undersökning fanns områden där svenska elever presterade 
förhållandevis bättre än elever från andra länder och även områden där de 
var förhållandevis sämre. I 2008 års undersökning finns inga områden där 
svenska elever har tydliga styrkor eller svagheter. Provet visar dock att Svens-
ka elever är relativt sämre på att kunna och relativt bättre på att resonera i 
förhållande till elever från andra länder. 

diagram 12. TIMMS Advanced 2009 Matematik, genomsnittlig poäng per land
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Källa: Skolverket 10

Fysik
I fysik presterar de svenska eleverna på en genomsnittlig nivå i förhållande 
till de andra deltagande länderna. Även i fysik presterar svenska elever sämre 
än de gjorde 1995. Andelen elever som inte bedöms uppnå medelgod nivå har 
ökat från åtta procent 1995 till 38 procent 2008 samtidigt som andelen elever 
som presterar på en avancerad nivå sjunkit från 25 till sju procent. 
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diagram 13. TIMMS Advanced 2009 Fysik, genomsnittlig poäng per land
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Svensk skola är trygg och har goda materiella tillgångar
Av de enkäter elever, lärare och rektorer besvarat framgår att den svenska 
skolan upplevs som trygg samt att det finns god tillgång till materiella resur-
ser så som läromedel, datorer, laboratorium och så vidare. Undersökningen 
visar även att sju av tio matematiklärare är nöjda eller mycket nöjda när det 
gäller arbetstillfredsställelse. Kvinnliga matematiklärare uttrycker i större 
utsträckning att de är nöjda än de manliga. Bland fysiklärarna är det 57 pro-
cent som är nöjda eller mycket nöjda.

Varför försämras resultaten i matematik och fysik?
Skolverket tar i sin analys upp ett antal tänkbara förklaringar till de försäm-
rade resultaten i såväl matematik som fysik. Ingen av dessa faktorer bedöms 
ensamt kunna förklara resultatförsämringen, men bedöms tillsammans kun-
na ge en bild av varför utvecklingen sett ut som den gjort. De förklaringar som 
tas upp är:
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Sämre förkunskaper från grundskolan }

Lektionstiden i teorin oförändrad men i praktiken mindre då mer tid går  }

åt att repetera baskunskaper från grundskolan

Undervisningen har individualiserats, är procedurinriktad och mindre tid  }

ägnas åt konceptuell undervisning

Mindre tid ägnas åt att träna matematik på fritiden (läxläsning) }

Matematik E-kursen inte längre obligatorisk }

Kurssystemet med kursprov leder till mindre repetition och konsolidering  }

av kunskaper från tidiga kurser

Fysikens (och andra ämnens) ”avmatematisering” }

Det stora tolkningsutrymmet i kursplaner och betygskriterier har lett till sänkta  }

och mer varierande kravnivåer

Många som skrev TIMSS-provet läste inte matematik den termin som provet  }

genomfördes, vilket eventuellt skulle kunna generera i en så kallad ”glömske-
effekt” 
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Brukarnöjdhet

Goda omdömen för skola och förskola

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) är ett system som mäter hur kunder och an-
vändare bedömer varor och tjänster i Sverige. Mätningarna visar på kvali-
tetsutvecklingen inom olika branscher och samhällssektorer, bland annat 
näringsliv och offentlig sektor. Indexet för kundnöjdhet, det centrala måttet i 
SKI, kan anta värden mellan 0 och 100. Ju högre värdet är desto bättre anser 
kunderna/brukarna att tjänsterna uppfyller deras krav och förväntningar.19  
I SKI 2009 har drygt 8 500 brukare, däribland föräldrar till barn i förskola 
och skola, fått svara på frågor om bland annat service och prisvärdhet som 
sedan vägts ihop till ett totalbetyg som visar nöjdheten med den offentliga 
verksamhet som erbjuds och nyttjas. 

Resultatet från 2009 år undersökning visar att brukarna är särskilt nöjda 
med kommunens skolor och förskolor. Av 15 undersökta kommunala områ-
den hamnar förskolan i topp med ett index på 76,4, grundskolan fyra (70,0) 
och gymnasieskolan femma (69,8). Nöjdhet har förbättrats för alla de tre 
skolformerna och är de högsta sedan SKI började sina mätningar! Resultaten 
står sig väl gentemot andra undersökta områden i SKI, och mycket väl inom 
området Samhälle. Ingen av de 13 statliga myndigheterna som var med i un-
dersökningen kunde konkurrera med skolan i fråga om upplevd nöjdhet. 

Undersökningen visar också att brukarna är allt mer nöjda med den kom-
munala servicen som helhet. Genomsnittet för den kommunala servicen upp-
gick till 67,4 vilket är en förbättring med närmre två procentenheter jämfört 
med 2008. Motsvarande genomsnitt för de statliga myndigheterna uppgick 
till 59,9. Resultaten för 2009 samt förändringarna jämfört med fjolårets mät-
ning redovisas i tabell 5 nedan.

tabell 5. Brukaromdömen i Svenskt Kvalitetsindex 2009

Område Nöjdhet 2009
(värde 0–100)

Förändring 
2008– 2009

Förskola 76,4 +0,9

Grundskola 70,0 +1,8

Gymnasieskola 69,8 +1,4

Genomsnitt kommunal service 67,4 +1,8

Genomsnitt statliga myndigheter1 59,9 +1,4

Källa: Svenskt Kvalitetsindex 1

19   Kundnöjdhetsindex bygger på svaren från ett 40-tal olika frågor. Utöver detta centrala mått beräknas 
också värden på image, förväntningar, produktkvalitet, servicekvalitet, prisvärdhet och lojalitet.
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Vad kan förklara resultaten?
Utgångspunkten för denna skrift har varit att beskriva hur resul-
taten i den svenska skolan utvecklas över tid. Rapporten avslutas 
med en kort genomgång av aktuella undersökningar som med 
olika utgångspunkter försöker besvara frågan om vilka faktorer 
som kan förklara resultaten. Genomgången visar att förklaring-
arna sökts såväl på nationell som kommunal-, och skolnivå.

Nationella faktorer

Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Och vad finns det för förklaring-
ar till förändringarna i elevernas resultat? Dessa väsentliga frågeställningar 
utgör utgångspunkten för en kunskapsöversikt som tagits fram av Skolver-
ket20. Enligt studien kan frågorna på ett övergripande plan besvaras med olika 
strukturella förändringar som var och en kan spåras tillbaka till 1990-talets 
utbildningsreformer.

20  Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer. 
Skolverket 2009.
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Segregering 
Här visar Skolverket med en rad studier 
att elever med likartad bakgrund i högre 
utsträckning samlas på samma skolor. 
Det finns stöd i forskningen för att skol-
resultaten på en generell nivå påverkas 
negativt i utbildningssystem som har en 
sådan skiktning.

Differentiering
Syftar på särskiljning som en organisa-
torisk lösning för att hantera elevernas 
olikheter. Konkret innebär det att elev-
erna delas in i olika grupperingar utifrån 

kunskapsnivå och stödbehov. Forskning 
visar att sådana lösningar generellt inte 
har påverkat elevernas resultat i positiv 
riktning.

Individualisering
Avser förändrade undervisningsmönster i 
svensk grundskola och en förskjutning av 
ansvar från lärare till elev och från skola 
till hem. Forskningen visar att individual-
isering i bemärkelsen individuellt arbete 
har negativa samband med elevernas 
utbildningsresultat medan individan-
passning har positiv påverkan.  

Till dessa tre faktorer lägger Skolverket också decentralisering med betydel-
sen variationer mellan kommunernas skolkostnader, lärartäthet, andel behö-
riga lärare etcetera. Forskningen som rapporten stödjer sig på ger dock inga 
samstämmiga svar på vad som har orsakat dessa variationer eller i vilken ut-
sträckning variationerna har några samband med elevernas skolprestationer.

Skolverket konstaterar avslutningsvis att dessa bakomliggande förklaring-
ar är sammansatta såtillvida att de sannolikt påverkar och förstärker varan-
dra på olika ledningsnivåer inom utbildningssystemet. Därför efterlyses fler 
studier som undersöker hur de olika faktorerna samvarierar, exempelvis för-
hållandet mellan mål, förutsättningar, processer och resultat. 

Faktorer på kommunnivå

Framgångsrika skolkommuner
I projektet Framgångsrika skolkommuner har Sveriges Kommuner och Lands-
ting analyserat den övergripande styrningen och ledningen i kommuner vars 
grundskoleverksamhet är särskilt framgångsrik21. Undersökningen som ba-
serar sig på djupintervjuer av den högsta skolledningen, utbildningspolitiker, 
förvaltningsledningar och rektorer, har identifierat åtta gemensamma näm-
nare för de undersökta kommunerna. Dessa benämns framgångsfaktorer. 
Undersökningen visar tydligt att framgångsrika skolkommuner har höga för-
väntningar på skolan och att det finns en strävan att alltid bli bättre. Här nöjer 
man sig inte med mindre än att alla elever ska nå målen. I de framgångsrika 
skolkommunerna finns också ett tillåtande klimat som uppmuntrar rektorer 
och lärare att prova nya idéer. Viljan att hela tiden bli bättre ger ett driv i orga-

21  Konsten att nå resultat – erfarenheter från framgångsrika skolkommuner. Sveriges Kommuner och 
Landsting 2009.
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nisationen att ständigt utveckla sig för att nå bättre resultat. Bra ledare lyfts 
fram som en specifik framgångsfaktor även om ledarskapet egentligen kan 
ses som en ram för de övriga faktorerna. I ett bra ledarskap ingår självklart att 
arbeta för att utveckla den kompetens som finns i hela organisationen, liksom 
att arbeta för att skapa förtroendefulla relationer och att följa upp verksamhe-
tens resultat. 

På samma sätt är samsyn och tydlig ansvars- och rollfördelning grundläg-
gande förutsättningar för de andra faktorerna. De framgångsrika skolkom-
munerna lyckas också lyfta fram kompetenta lärare och fånga upp elever med 
svårigheter. Varje framgångsfaktor visualiseras i skriften med ett flertal ex-
empel.
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1. Bra ledare
-  Tydlig rollfördelning och förtroende 

politiker-tjänstemän
-  Politiskt ansvar för resultaten, 
-  Långsiktighet avseende mål och strate-

gier
- Aktiv förvaltningschef som ger rektor 

förutsättning att leda
-  Rektorer som tar och vill ta ett pedago-

giskt ledarskap
-  Rektorer som fokuserar på läroplans-

uppdraget

2. Lyfter fram kompetenta lärare, 
exempelvis
-  Har en syn på att alla lärare kan utvecklas
-  Lyfter fram framgångsrika lärare och 

arbetssätt,
-  Satsar strategiskt på kompetensutveckling
-  Har utvecklings- och karriärtjänster
-  Stimulerar lärare att lära av varandra 
-  Använder lönesättningen för att pre-

miera duktiga lärare

3. Höga förväntningar 
-  Höga krav på att alla elever ska lyckas
-  Höga förväntningar på alla i organisa-

tionen
- Aktivt arbete med attityder om höga 

förväntningar  
-  Höga ambitioner med skolan som helhet

4. Uppföljning och återkoppling
-  Uppföljning av såväl kunskapsresultat 

som ”mjuka värden”
- Uppföljning/utvärdering används som 

verktyg i skolutvecklingen
-  Uppföljning av elevernas resultat på 

klassrumsnivå

5. Fungerande relationer, t.ex. genom
-  Aktivt arbete för att skapa förtroende-

fulla relationer
-  Bedriver ett aktivt värdegrundsarbete
-  Klar formulering av vad som förväntas 

av olika uppdrag
-  Kommer överens om gemensamma 

förhållningssätt 

6. Tydlig ansvarsfördelning, t.ex. 
genom

-  Tydligt formulerade uppdrag och kom-
petensområden 

-  Tydlig delegationsordning för ansvar 
och befogenheter 

-  Skriftliga överenskommelser mellan 
skolchef och rektor

7. Fångar upp elever med svårigheter, 
t.ex. genom

-  Kontroller för att tidigt upptäcka elever 
som inte når målen

-  Rutiner kopplade till kontrollerna
-  Tillgång till elevhälsans kompetenser
-  Inkluderande synsätt

8. Samsyn om verksamhetens mål och 
inriktning, t.ex.

-  Horisontell samsyn – de politiska parti-
erna är enade om övergripande mål och 
strategier

-  Vertikal samsyn – från politiker till 
förvaltningsledning och rektor finns 
gemensam syn på uppdraget

-  God kommunikation och ömsesidigt 
förtroende

-  Politiken lyssnar på verksamhetens 
behov

ÅTTA FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR BÄTTRE RESULTAT



Aktuellt om skola och förskola 2010 – Resultat 38

Kapitel 1. Sammanfattande kommentarer: Ledarskapet avgör skolans resultat

Faktorer på skolnivå

Förskolans lärandemiljöer
I en forskningsrapport från Göteborgs Universitet granskas relationen mel-
lan variationer i förskolans lärandemiljöer och de yngsta barnens lärande när 
det gäller olika aspekter av förskolans innehåll.22  

Studiens sammantagna resultat pekar på att den svenska förskolan gene-
rellt håller en hög kvalitet samtidigt som det finns kvalitetsskillnader mellan 
olika förskolor. I förskolor som enligt studien kännetecknas av hög kvalitet är 
verksamheten i större utsträckning mål- och lärandeorienterad. I dessa för-
skolor är även omsorg, lek och lärande integrerade på ett sätt som ger barnen 
möjlighet att utvecklas i relation till läroplanens målområden. I dessa försko-
lor finns även en stark betoning på respekt, barns inflytande samt en fokuse-
ring på barnet snarare än verksamheten. Studien visar också att det fanns ett 
samband mellan förskolans kvalitet och barnens förmåga att lösa uppgifter i 
språk, matematik, och kommunikation.

Resultaten indikerar att kvalitetsskillnaderna mellan olika förskolor har 
ökat. De förskolor som kännetecknas av hög kvalitet har i motsats till försko-
lor med lägre kvalitet förfinat sitt arbete över tid. Detta förklaras med att lä-
roplanen sannolikt har haft en positiv effekt i de (framgångsrika) förskolor 
som förstått förskolans förändrade uppdrag. Studien påtalar vikten av kom-
petensutveckling och fungerande planerings- och uppföljningsarbete – och 
därmed ledningens avgörande betydelse för förskolans kvalitet. 

Verksamheten är mål-   
och lärandeorienterad

Omsorg, lek och lärande integreras

Stark betoning på respekt  
och barns inflytande

Fokus på barnets behov  
snarare än verksamhetens

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR BARNS TIDIGA LÄRANDE

22  Barns tidiga lärande. Ingrid Pramling Samuelsson, Eva Johansson & Sonja Sheridan Göteborgs 
Universitet 2009. 

Struktur, kultur och ledarskap

Centrum för skolledarutveckling vid Umeå Universitet har inom ramen för
det fyraåriga projektet Struktur, kultur, ledarskap – förutsättningar för fram-
gångsrika skolor? jämfört särskilt framgångsrika skolors struktur, kultur  
och ledarskap med mindre framgångsrika skolors. Som framgångsrik skola 
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23  Se Resultatdialog 2009 – Aktuell forskning om lärare. Vetenskapsrådets rapportserie 2:2009.

24  Björkman, C. (2008). Internal Capacities for School Improvement – Principals´views in Swedish 
Secondary Schools. Doktorsavhandling. Umeå: Pedagogiska institutionen, Umeå universitet.

25  Thörnsén, M. (2009). Successful Principal Leadership: Prerequsites, Processes and Outcomes. Dok-
torsavhandling. Umeå: Pedagog iska institutionen, Umeå universitet. 

26  Se Resultatdialog 2009 – Aktuell forskning om lärare. Vetenskapsrådets rapportserie 2:2009.

27  Ärlestig, H. (2008). Communication between Principals and Teachers in Sucessful Schools. Doktors-
avhandling. Umeå: Pedagogiska institutionen, Umeå universitet.

28  Ahlström, B. (2009). Bullying and Social Objectives – a study of prerequisites for Success in Swedish 
Schools. Doktorsavhandling. Umeå: Sociologiska institutionen, Umeå universitet. 

betraktas de skolor som lyckas med både skolans kunskapsmål och de sociala 
målen. Flera av projektets slutsatser överensstämmer med de framgångsfakto-
rer som identifierats på kommunnivån (se Faktorer på kommunnivå ovan). 

Framgångsrika skolor

Är bättre organiserade och ledda. Rektorerna beskriver sina medarbetare  }

som mer involverande och att skolorna är arbetslagsbaserade.23

Har rektorer som använder kompetensutveckling som hävstång i förbätt- }

ringsprocessen till skillnad från de mindre framgångsrika, där rektorerna 
ser kompetensutvecklingen som slumpmässig och individuell.24

Har lärare som bedömer att rektor tar ansvar för sitt läroplansuppdrag i  }

högre utsträckning än på icke framgångsrika skolor. 25

Har lärare som förordar ett öppet, tydligt och förhandlande ledarskap  }

samtidigt som rektor arbetar för att utveckla ämnesövergripande arbetslag 
som har ansvar både för kunskapsmål och sociala mål. På mindre fram-
gångsrika skolor föredrar lärarna en mer administrativ ledning och samar-
betet mellan lärarna sker framförallt genom att ämneskollegor samarbetar 
kring ämnet.26

Har rektorer som i större utsträckning kommunicerar kring det nationella  }

uppdraget, om resultat och om skolutveckling. Rektorerna gör fler klassrums-
besök och ger mer återkoppling. Där ses också olika åsikter som en tillgång. 
På de mindre framgångsrika skolorna är kommunikationen ofta av informa-
tionskaraktär. Kommunikationen sker också ofta på lärarens initiativ.27  

Har ett strukturerat arbete med de sociala målen. Där finns kamratstödja- }

re, mobbningsplan och elever har mer inflytande. I lärarkollegiet finns en 
starkare kultur av samarbete. Ledarskapet på skolor där eleverna upplever 
låg grad av mobbning kännetecknas av förmågan att synliggöra problem 
och rektorerna tar mobbningen på allvar. På de skolor där eleverna upple-
ver högst grad av mobbning förnekar eller banaliserar rektorerna före-
komsten av mobbning i större utsträckning.28
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Kapitel 1. Sammanfattande kommentarer: Ledarskapet avgör skolans resultat

Källor

Attityder till skolan 2006 – Elevernas och lärarnas attityder till skolan, rapport 
299/2007, Skolverket 2007

Barns tidiga lärande, Ingrid Pramling Samuelsson, Eva Johansson & Sonja 
Sheridan, Göteborgs Universitet (2009)

Bullying and social objectives: A study of prerequisites for success in Swedish 
schools, Björn Ahlström, Umeå Universitet 2009

Child day care center or home care for children 12-40 months of age. What is best 
for the child? Statens Folkhälsoinstitut 2009

Communication between Principals and Teachers in Successful Schools, Helene 
Ärlestig, Umeå Universitet 2008

Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, Ds 2009:25, Utbild-
ningsdepartementet 2009

Effekter af indsatser for socialt udsatte børn i daginstitutioner, Bente Jensen, Pe-
ter Allerup, Anders Holm och Anna Kragh, Aarhus Universitet 2009

Förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan, Redovisning av regerings-
uppdrag U2008/6144/S, Skolverket 2009

Hur samstämmiga är svenska styrdokument och nationella prov med ramverk och 
uppgifter i TIMSS advanced 2008? En fördjupningsstudie till rapport 335, 
Skolverket 

Internal capacities for school improvement: Principals’ views in Swedish second-
ary schools, Conny Björkman, Umeå Universitet 2008

Konsten att nå resultat – erfarenheter från framgångsrika skolkommuner, Sveri-
ges Kommuner och Landsting 2009

Med fokus på matematik och naturvetenskap – en analys av skillnader och lik-
heter mellan internationella jämförande studier och nationella kursplaner, 
Skolverket 2007
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Med fokus på matematik och naturvetenskap – en jämförelse mellan TIMSS 
2007 för årskurs 4 och de nationella målen för årskurs 5, Skolverket 2008

Starting Strong. Early Childhood Education and Care, Paris: OECD 2001

Starting Strong II. Early Childhood Education and Care, Paris: OECD 2006

Successful Principal Leadership: Prerequisites, Processes and Outcomes, Monika 
Törnsén, Umeå Universitet 2009

The impact of ITC in schools – A landscape review, Rae Condie och Bob Munro, 
University of Strathclyde 2007

The New Millenium Learners, Paris: OECD 2009

Varannan i mål – Om gymnasieskolans (o)förmåga att få alla elever att fullfölja 
sin utbildning, Rapport 2009:1, Skolinspektionen 2009

Why Governments Should Invest in Early Education, W. Steve Barnett, i Early 
Childhood Education and Care, Forum, CESifo DICE Report nr. 2 2008

Källor till tabeller och diagram:

Skolverket 1: Grundskola – Resultat – Betyg Tabell 2

Skolverket 2: Grundskola – Resultat – Betyg Tabell 1

Skolverket 3: Grundskola – Resultat – Betyg Tabell 6B

Skolverket 4: www.siris.skolverket.se

Skolverket 5: Grundskola – Resultat – Betyg Tabell 8A

Skolverket 6: Gymnasieskola – Resultat – Betyg och studieresultat Tabell 8B

Skolverket 7: Gymnasieskola – Resultat – Betyg och studieresultat Tabell 2B

Skolverket 8: Gymnasieskola – Resultat – Betyg och skolresultat tabell 2C

Skolverket 9: Gymnasieskola – Resultat – Betyg och skolresultat tabell 4A
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Skolverket 10. Hur samstämmiga är svenska styrdokument och nationella 
prov med ramverk och uppgifter i TIMSS Advanced 2008? Rapport 336/2009, 
Skolverket

Svenskt Kvalitetsindex 1: www.kvalitetsindex.se

(Footnotes)
1  Avser 13 statliga myndigheter med direkt medborgarkontakt.
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