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ETT SPEGELSTOPP PÅ VÄGEN MOT DRÖMMEN OM 
FRAMTIDEN 
Till Kunskapsförbundets skolor och utbildningar 
kommer människor med drömmar om framtiden. 
Drömmarna kan handla om yrken, om branscher, 
om en hållbar och demokratisk planet eller om ett 
rikt liv fullt av positiva relationer, handlingskraft 
och möjligheter. Våra elever har förstått att det 
sällan finns genvägar till drömförverkligande utan 
att det är hårt arbete och mycket träning som utgör 
den smala vägen mot framtidsmålet. De har förstått 
vikten av att vara ärliga mot sig själva och våga se 
sig på den plats i kunskapandet och utvecklingen 
där de är i dag, ta emot stöd och kunskap från 
skickliga lärare och arbeta hårt för att förbättra sitt 
lärande, och så långsamt närma sig den önskade 
framtidens mål. De har förstått att allt, också 
drömmen om framtiden, börjar med en utbildning.  

Vi som arbetar i Kunskapsförbundet har också 
formulerat en dröm om framtiden. Vår dröm 
handlar, förstås, om att vi ska bli så skickliga att vi 
klarar att ge alla våra elever förutsättningar och 
verktyg att nå sina mål för utbildningen. I takt med 
att vi lär bättre och utvecklas som professionella 
förbättras våra möjligheter att stötta eleverna i deras 
lärande och utveckling. Till slut kommer vi att 
uppfylla drömmen om att alla elever når alla sina 
mål, men, precis som för våra elever, kommer 
mycket hårt arbete och mycket träning att behövas. I 
Kunskapsförbundet brukar vi säga att när man utgår 
ifrån att det finns saker att förbättra i den egen 
praktiken, oavsett ansvarsnivå och arbetsuppgifter, 
så är man professionell. Och precis som för våra 
elever börjar arbetet med att våga se sitt 
vardagsarbete, sin praktik, för vad den är, med alla 
sina tillkortakommanden och utvecklingsbehov, 
men också med sina redan erövrade kunskaper och 
landvinningar.  

Kvalitetsrapporten vill vara precis det, bilden av vad 
vi är, vad vi redan erövrat och vad vi har kvar att 
lära. Kvalitetsrapporten är en spegel längs vägen 
mot drömmen om alla elevers fullständiga 
måluppfyllelse. Nu håller du spegeln i din hand. I 
Kvalitetsrapporten kan du se en naken bild vad vi 
gör bra i relation till läroplansmålen och vilka 
förbättrings-områden som finns och vi är nyfikna på 
vad du ser! För det är svårt att våga se en ärlig bild 
av sig själv. Det är så lätt att lägga på ett 
rosenskimrande filter. Det är därför vi behöver dig. 
Vi ser dig, läsare av Kvalitetsrapporten, som vår 
fiffiga förbättringskompis. Genom dina kloka frågor 
till oss, om vår praktik och våra resultat, ökar våra 
möjligheter att få syn på oss själva, att aktivt 
reflektera över vårt arbete och därefter, utifrån 
vetenskaplig och praktikprövad kunskap såklart, att 

aktivt förbättra vår praktik. Oavsett vilken den är i 
vårt Kunskapsförbund. 

När du tar del av Kvalitetsrapporten får du glimtar 
av den verkliga bilden av oss, på gott och ont. 
Förhoppningsvis ser du både områden där vi lyckas 
bra och vilka utmaningar vi har framför oss, och 
därmed även vad vi har potential att bli.  
 
Stort tack till dig som tar dig tid att läsa och 
reflektera över Kunskapsförbundets resultat och 
systematiska kvalitetsarbete. Stort tack för att du tar 
dig tid att fundera över vår väg mot drömmen om 
framtiden.  
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VÅRA UTBILDNINGAR  
GYMNASIESKOLAN 
Tre olika gymnasieskolor omfattas av 
Kunskapsförbundet, Birger Sjöberggymnasiet, 
Magnus Åbergsgymnasiet och Nils Ericsons-
gymnasiet. 

Birger Sjöberggymnasiet ligger i Vänersborg och är 
den skolan som erbjuder flest olika nationella 
program inom Kunskapsförbundet. Utbudet består 
av Barn- och fritidsprogrammet, El- och 
Energiprogrammet, Ekonomiprogrammet, Estetiska 
programmet, Fordon- och transportprogrammet, 
Humanistiska programmet, Naturvetenskaps-
programmet, Samhällsvetenskapsprogrammet, 
Teknikprogrammet och Vård- och omsorgs-
programmet. 

Magnus Åbergsgymnasiet ligger i Trollhättan och 
erbjuder eleverna Bygg- och anläggnings-
programmet, Ekonomiprogrammet, Estetiska 
programmet, Handels- och administrations-
programmet, Hotell- och turismprogrammet, 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet och 
Samhällsvetenskapsprogrammet. 

 

Kunskapsförbundets gemensamma 
gymnasiesärskola huserar också i lokaler på Magnus 
Åbergsgymnasiet med totalt 81 elever under läsåret 
2016/2017. 

Även Nils Ericsonsgymnasiet ligger i Trollhättan, 
där kan elever välja mellan Industritekniska 
programmet, Naturvetenskapsprogrammet, 
Teknikprogrammet och Vård- och 
omsorgsprogrammet. VVS- och 
fastighetsprogrammet hade inga avgångselever 
under 2016/2017 men ligger också på Nils 
Ericsonsgymnasiet.  

Introduktionsprogrammens utbildningar finns 
fördelade på alla tre gymnasieskolorna. Under våren 
2017 gick 726 elever på någon av förbundets 
introduktionsprogram. 

Statistiken över gymnasieelever som redovisas i 
denna kvalitetsrapport är baserade på 
avgångselever, årskurs 3, från de nationella 
programmen, alla årskurser från 
Introduktionsprogrammen och samtliga årskurser 
från gymnasiesärskolan.  
 

Tabell 1. Antal avgångselever (årskurs 3) på respektive nationellt program och skola vårterminen 2017

Program 
Birger 

Sjöberggymn. 
Magnus 

Åbergsgymn. 
Nils 

Ericsonsgymn. 

Totalt i 
Kunskaps-
förbundet 

BA – Bygg- och anläggningsprogrammet  29  29 

BF – Barn- och fritidsprogrammet 30   30 

EE – El- och energiprogrammet 31 20  51 

EK – Ekonomiprogrammet 43 52  95 

ES – Estetiska programmet 13 34  47 

FT – Fordons- och transportprogrammet 11   11 

HA – Handels- och administrationsprogrammet  30  30 

HT – Hotell- och turismprogrammet  19  19 

HU – Humanistiska programmet 10   10 

IN – Industritekniska programmet   22 22 

NA – Naturvetenskapsprogrammet 29  57 86 

RL – Restaurang- och livsmedelsprogrammet  23  23 

SA – Samhällsvetenskapsprogrammet 32 58  90 

TE – Teknikprogrammet 53  63 116 

VO – Vård- och omsorgsprogrammet 26  28 54 

Summa samtliga program 278 265 170 713 
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VUXENUTBILDNINGEN 
Kunskapsförbundets vuxenutbildning innehåller 
flera olika verksamheter. Vi ansvarar för enskilda 
grundläggande och gymnasiala kurser, 
Yrkesutbildning, Lärlingsutbildning, Yrkeshögskola, 
Utbildning i svenska för invandrare och Särskild 
utbildning för vuxna. Vuxenutbildningen håller till i 
Vänerparkens lokaler i Vänersborg och på Nils 
Ericson i Trollhättan.  

Elever på Vuxenutbildningen har möjlighet att läsa 
flera olika kurser, vilket ibland innebär att de rör sig 
inom fler verksamheter och orter, och därför är 
kvalitetsmåtten ibland beräknade per individ och 
stundtals per kurs- eller utbildningsdeltagare.  

Inom Kunskapsförbundets Vuxenutbildning erbjuds 
utbildningar inom följande verksamheter: 

 

» Grundläggande vuxenutbildning 
(GRUV) 

» Gymnasial vuxenutbildning (GYVUX) 

» Lärlingsutbildning 

» Särskild utbildning för vuxna 
(SÄRVUX) 

» Utbildning i svenska för invandrare 
(SFI) 

» Yrkeshögskola (YH) 

» Yrkesutbildning (YRKESVUX) 

 

 

Tabell 2. Antal elever på vuxenutbildningens olika verksamheter under 2017

Utbildning Trollhättan Vänersborg 

Totalt i 
Kunskaps-
förbundet 

Grundläggande vuxenutbildning (GRUV) 188 128 316 

Gymnasial vuxenutbildning (GYVUX) 216 127 343 

Lärlingsutbildning 5 4 9 

Särskild utbildning för vuxna (SÄRVUX) 55 8 63 

Utbildning i svenska för invandrare (SFI) 712 422 1134 

Yrkeshögskola (YH) 21 119 140 

Yrkesutbildning (YRKESVUX) 112 73 185 

Summa samtliga verksamheter 1309 881 2190 
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KUNSKAPSRESULTAT FÖR GYMNASIESKOLAN
FÖRBÄTTRADE KUNSKAPSRESULTAT FÖR GYMNASIESKOLANS ELEVER HAR HELA TIDEN VARIT I FOKUS FÖR 
KUNSKAPSFÖRBUNDETS UTVECKLINGSARBETE. KARTLÄGGNING AV DESSA KUNSKAPSRESULTAT 
PRESENTERAS I DET HÄR KAPITLET.

KOMMENTARER OM 
RESULTATEN 

en statistik som redovisas i detta avsnitt 
visar kunskapsresultaten för eleverna 
från gymnasieskolans nationella 
program, Introduktionsprogrammen 
och gymnasieskolans nationella 

program. Kunskapsresultaten från 
gymnasieeleverna på de nationella programmen har 
åtskilts från eleverna på Introduktionsprogrammen 
då innehållet i utbildningarna skiljer sig åt. Först 
presenteras resultaten från de nationella 
programmen och senare i avsnittet följer resultaten 
från Introduktionsprogrammen. Gymnasiesärskolan 
har en helt egen läroplan och redovisas i slutet av 
avsnittet. 

Kunskapsresultaten för eleverna på de nationella 
programmen består av genomsnittliga betygspoäng, 
betygsfördelning inom olika kurser, antal 
underkända betyg per elev, relationen mellan 
nationella prov och slutbetyg samt examensandelar. 
Statistiken är framställd av Kunskapsförbundet och 
siffrorna är framtagna från den egna databasen. 

Måttet genomsnittlig betygspoäng och 
examensandelar har dessutom en jämförelse mot 
rikets resultat. Eftersom Skolverkets 
beräkningsstrategi skiljer sig från 
Kunskapsförbundets, dels då program med färre 
elever än 10 inte räknas med och dels för att 
Skolverket inte räknar med samtliga kurser eleverna 
läser utan enbart ett urval, kommer statistiken se 
olika ut beroende på utgivaren. För att resultaten 
ska blir rättvist jämförda kommer jämförelserna för 
genomsnittlig betygspoäng med riket att basera sig 
på Skolverkets statistik. Det kan vara bra att känna 
till att det är skillnad på räknesätten när man tar del 
av resultaten i denna rapport.  

Introduktionsprogrammen har ingen motsvarighet i 
den nationella statistiken och kan därför endast 
jämföras med sina egna resultat från föregående år.  

Några kommentarer om betygen 

Elever som gick ut gymnasieskolan under våren 
2017 fick sina kurser betygsatta med den nya 
betygsskalan som infördes i och med GY11-
reformen. Den äldre skalan (IG, G, VG och MVG) 
används inte längre utan har blivit utbytt mot den 

D 



6 
 

nya skalan (F, E, D, C, B och A) där F är betyget för 
underkänt. Den nya skalan är tänkt att ge en mer 
nyansrik bild av elevernas kunskaper då det finns 
fler möjliga värden. Den gamla och den nya skalans 
betygsvärden presenteras i tabell 3. Dock bör det 
noteras att skalorna inte har samma kunskapskrav 
för samma betygspoäng vilket innebär att 
jämförelserna inte blir helt likvärdiga, men ändå 
någorlunda jämförbara. Den gamla skalans används 
inte längre i våra skolor men elever som bytt 
program, haft studieuppehåll eller dylikt kan ha 
betyg från det gamla systemet, annars sätts betygen 
i den nya skalan. Siffrorna i kolumnen till höger är 
de poäng som används i beräkningen av 
genomsnittlig betygspoäng. 

Tabell 3. Betygsskalor för slutbetyg under 
 läsåret 2016/2017 

Källa: Skolverket 

 
GENOMSNITTLIG 
BETYGSPOÄNG 

enomsnittlig betygspoäng är ett mått 
som visar vilket betygsvärde eleven får i 
snitt för alla sina kurser förutom 
gymnasiearbetet där enbart 
godkänt/icke-godkänt delas ut. Tanken 

med måttet är att det ska ge en bild över elevers 
placering på betygsskalan. Genom att räkna ut 
genomsnittlig betygspoäng är det möjligt att jämföra 
resultat från olika program/skolor/läsår och 
därigenom kunna påvisa områden där eleverna 
presterar väldigt bra men också 
utvecklingsområden.  

Tidigare analyser har visat att det existerar tämligen 
stora skillnader i resultaten mellan män och 
kvinnor. Samma företeelse har också observerats 
mellan högskoleförberedande program och 
yrkesprogram. Med detta i åtanke ägnas en del av 

uppmärksamheten i denna rapport dessa grupper. 
Förhoppningen är att synliggörandet av 
ojämlikheterna ska bidra till ett förbättringsarbete 
så att våra utbildningar blir bättre och mer jämlika 
för alla grupper.   

Kunskapsförbundets alla nationella 
gymnasieutbildningars resultat 

För alla elever på Kunskapsförbundets 
gymnasieskolors nationella program var den 
genomsnittliga betygspoängen, för samtliga kurser 
de läst, 13,5. Motsvarande siffra från föregående år 
är också 13,5. Detta innebär inte att det inte varit 
några förändringar inom Kunskapsförbundet, bara 
att Kunskapsförbundets elever sammantaget ligger 
på samma nivå som föregående år. Genomsnittlig 
betygspoängsmåttet innehåller alla kurser eleverna 
har läst, även de som läses i utökade program, 
modersmål, individuella val etc. När man beräknar 
genomsnittet för alla kurser eleverna har läst under 
sin utbildning, istället för ett litet antal utvalda, 
mäter man kvaliteten på hela Kunskapsförbundets 
utbildningsutbud för alla tre gymnasieskolorna. 
Detta sätt att räkna skiljer sig från den nationella 
statistiken som Skolverket ger ut. Där räknas enbart 
de kurser som ingår i det specifika 
gymnasieprogrammet med. 

Jämförelser per gymnasieutbildning 

Diagram 1 på nästa sida visar den genomsnittliga 
betygspoängen för varje enskilt program. Där syns 
det tydligt att det är skillnad i resultat mellan 
gymnasieskolornas nationella program. De rosa 
staplarna är de högskoleförberedande programmen, 
de blå är yrkesprogrammen och den gröna stapeln 
är Kunskapsförbundets genomsnittliga betygspoäng, 
alltså alla elever tillsammans oavsett program. Det 
går att utläsa en tydlig skillnad mellan de två 
programtyperna då de flesta högskoleförberedande 
programmen ligger över Kunskapsförbundets 
genomsnitt och nästan alla yrkesprogram ligger 
under. Den högsta genomsnittliga betygspoängen 
finner man hos Humanistprogrammet på Birger 
Sjöberggymnasiet med 16,8 i snitt medan den lägsta 
finns hos Vård- och omsorgsprogrammet på Nils 
Ericsonsgymnasiet med 10,3. Det är alltså ett spann 
på 6,5 betygspoäng vilket motsvarar mellan 2 och 3 
betygssteg på den nya skalan. Föregående år var den 
lägsta genomsnittliga betygspoängen 11,0 vilken 
således sänkts och nu flyttats ännu närmre gränsen 
för godkänt (10,0). Polariseringstrenden håller i sig 
från ett antal år tillbaka och har till och med ökat då 
vi kan se högre betygssnitt hos de som redan låg 
högt upp i diagrammet året innan och lägre hos de 
som låg långt ned. Nationell statistik från flera år 
tillbaka har också visat på stora skillnader i 
genomsnittlig betygspoäng mellan 
högskoleförberedande program och yrkesprogram. 

 Äldre 
betygsskala 

Ny 
betygsskala 

 
Betyg Poäng Bety

g Poäng 

Godkända 
betyg 

MVG 20 A 20 

  B 17,5 

VG 15 C 15 

  D 12,5 

G 10 E 10 

Underkända 
betyg IG 0 F 0 

G 
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De rosa staplarna representerar de olika högskoleförberedande gymnasieutbildningarna inom Kunskapsförbundet och de blå 
representerar yrkesprogrammen. Den genomsnittliga betygspoängen för samtliga gymnasieprogram, den gröna stapeln i diagrammet, 
läsåret 2016/2017 är 13,5.
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nationella program läsår 2016/2017
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Förändring över åren 

Vi har nu statistik över gymnasieskolorna som 
sträcker sig fyra läsår bakåt i tiden. Det ger oss 
möjligheten att följa utvecklingen över tid och 
jämföra resultaten över åren. Eftersom fyra år ändå 
är lite för kort för en longitudinell studie kan vi 
endast använda våra resultat för att få en 
fingervisning om hur utvecklingen har gått sedan 
Kunskapsförbundet bildades. I framtiden kommer 
vi kunna få en bättre bild av utvecklingen av våra 
gymnasieutbildningar och se hur långt vi har 
kommit från starten. 

I diagram 2 på nästa sida kan vi se utvecklingen för 
gymnasieskolorna individuellt och även totalen för 
hela Kunskapsförbundet avseende genomsnittliga 
betygspoäng. Det som går att utläsa är att skolorna 
och hela förbundet verkar svänga fram och tillbaka i 
resultat och varken har en tydlig ökning eller 
sänkning i genomsnitten av elevernas betyg. 

För Kunskapsförbundets första läsår, 2013/2014, 
var den genomsnittliga betygspoängen för alla 
nationella gymnasieprogram 13,4. Året därpå sjönk 
siffran till 13,0 och gick sedan upp till 13,5 under 

2015/2016. Detta läsår visar upp samma betygssnitt 
som föregående år, 13,5 för Kunskapsförbundet, 
men har förändrats för de individuella skolorna. 

Till skillnad från utvecklingen som syntes förra året 
då polariseringen mellan programmen hade 
minskat, kan man detta läsår se att den ökat. 
Programmen med högst genomsnittlig betygspoäng 
har ökat sitt snitt ytterligare, medan de med lägst 
tyvärr har sjunkit, vilket medför att polariseringen 
ökar.  

Trots att diagrammet visar stora skillnader mellan 
genomsnittlig betygspoäng mellan programmen är 
olikheten mindre framträdande sett till hur det ser 
ut mellan skolorna. Den största differensen mellan 
skolorna för 2016/2017 är 1,2 och den minsta är på 
0,1. Det bör tilläggas att de genomsnittliga 
betygspoängerna är baserade på mellan 5050 och 
8023 betyg för de olika skolorna, men även om 
antalet betyg skiljer sig åt är de tillräckligt många för 
att man ska kunna lita på skillnader som syns. Det 
finns det inga tydliga tendenser över läsåren. Det 
som går att se är att genomsnittet på Magnus 
Åbergsgymnasiet verkar ligga lägre än de andra 
skolorna varje år. 
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Jämförelse med riket över flera år  

Diagram 3 visar genomsnittlig betygspoäng för 
Kunskapsförbundets gymnasieskolor, 
Kunskapsförbundet och riket enligt Skolverkets 
statistik. Eftersom Skolverket publicerar sin statistik 
i ett senare skede än Kunskapsförbundet saknas det 
senaste läsåret, 2016/2017, i diagrammet. Enligt 
Skolverket hade alla våra skolor en högre 
genomsnittlig betygspoäng läsår 2015/2016 än vad 
vi själva redovisat tidigare i denna rapport, detta på 

grund av skillnaden i beräkningen som tidigare 
nämnts. I och med att Skolverkets statistik används 
är det möjligt att jämföra resultaten från 
Kunskapsförbundet med den allmänna siffran för 
hela riket. På det hela taget är betygssnitten högre 
för hela Kunskapsförbundet under läsår 2015/2016 
än tidigare läsår. Snittet i riket ligger relativt stabilt 
runt 14,0 över åren och enligt Skolverkets beräkning 
ligger genomsnittet för Kunskapsförbundet mellan 
0,1 och 0,3 poäng under riket.  

Genomsnittlig betygspoäng för gymnasieskolorna, Kunskapsförbundet som helhet och riket enligt Skolverkets beräkningsstrategi 
Källa: Skolverket - statistik och utvärdering 
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Jämförelse per skola och program 

De följande sex diagrammen visar hur betygssnitten 
har sett ut på skolorna över åren uppdelat på 
program och programtyp.  

Birger Sjöberggymnasiet 

Den genomsnittliga betygspoängen för Birger 
Sjöberggymnasiet för samtliga nationella program 
har stigit från föregående år. Med en ökning på 0,7 
poäng ligger skolan nu på en högre nivå än alla 
tidigare år, se diagram 2. Statistiken från 2016/2017 
visar att 7 av 10 program har ett högre betygssnitt än 
förra året, fyra högskoleförberedande och tre 
yrkesprogram. Två högskoleförberedande och ett 
yrkesprogram har lägre betygssnitt än föregående 
år. Generellt har de högskoleförberedande 
programmet höjt sig med 0,5 poäng och 
yrkesprogrammen med 0,6.  Den största ökningen 
finner man hos Humanistiska programmet med 3,4, 
från 13,4 till 16,8, vilket gör att de nu har högre 
betygssnitt än de haft under tidigare år. Dock var det 
en relativt liten klass på Humanistiska programmet, 
endast 10 elever, vilket medför att varje enskild elev 
har större inverkan på statistiken. Det program vars 
genomsnittliga betygspoäng minskat mest mellan 
läsår 2015/2016 och läsår 2016/2017 är 
Ekonomiprogrammet som gått från 14,9 till 13,8, en 
minskning med 1,1 poäng.  

Det program som har högst genomsnittlig 
betygspoäng, på Birger Sjöberggymnasiet såväl som 
inom hela Kunskapsförbundet, är Humanistiska 
programmet med 16,8, motsvarande lite under 
betyget B i snitt. Lägst genomsnitt finner vi på Vård- 
och omsorgsprogrammet med 11,4, motsvarande 
mellan E och D på betygsskalan. Spannet för 
betygssnitten på Birger Sjöberggymnasiet är alltså 
5,4 betygspoäng mellan högsta och lägsta, vilket 
motsvarar strax över två betygssteg. Varje 
högskoleförberedande program har högre 
genomsnittlig betygspoäng än alla yrkesprogram 
och skillnaden i totalerna för programtyperna är 2,6, 
det vill säga drygt ett betygssteg. 

I diagram 4a och 4b visas de enskilda programmens 
genomsnittliga betygspoäng och även totalerna för 
programtyperna. Flera program verkar variera både 
positivt och negativt över åren och det är svårt att 
uttala sig om en trend existerar eller ej. De program 
som verkar ha en stadig utveckling är bland annat 
Teknikprogrammet, där det verkar vara en positiv 
utveckling, och Fordon- och transportprogrammet 
som också verkar höja sig över åren.  
Ekonomiprogrammet sänkte sig med 1,1 poäng från 
föregående år och ligger då under snittet för de 
högskoleförberedande programmen och skolan, 
men över snittet för Kunskapsförbundet.  

 

* Totalen avser de genomsnittliga betygspoängen för alla avgångselever respektive läsår från Birger Sjöberggymnasiet på 
högskoleförberedande program. 
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Naturvetenskapsprogrammet har höjt sig med 1,6 
poäng och därmed till en ny nivå då de aldrig haft så 
pass högt snitt tidigare.  Även 
Samhällsvetenskapsprogrammet har höjt sig, från 
13,8 till 15,3, och når också en ny högstanivå. 

Generellt sett ligger yrkesprogrammen på en lägre 
nivå än de högskoleförberedande programmen. 
Samma fenomen kan även observeras på de andra 
skolorna. Detta är föga förvånande då det är tendens 
som syns i hela riket.  

Bland yrkesprogrammen på Birger 
Sjöberggymnasiet är den sammanlagda 
betygspoängen något högre för läsåret 2016/2017 än 
läsåren innan. Dock skiljer genomsnitten mycket åt 
mellan programmen, där skillnaden det senaste 

läsåret är 1,6 poäng mellan det högsta och lägsta 
värdet. Den mest positiva utvecklingen ser man hos 
El- och energiprogrammet där det genomsnittliga 
betygsvärdet har ökat från 11,3 till 13,3 och 13,0 
under det senaste två läsåren. Även eleverna på 
Fordons- och transportprogrammet har ökat i 
genomsnitt successivt under läsåren sedan 
2013/2014, totalt 1,0 poäng. Samtidigt ser man en 
negativ tendens på Vård- och omsorgsprogrammet 
där genomsnittet sjönk drygt en poäng mellan 
läsåren 2013/2014 och 2014/2015 och har sedan 
dess legat på en nivå mellan 11,2 och 11,5 i 
genomsnittlig betygspoäng. Även på Barn- och 
fritidsprogrammet sjönk medelvärdet under läsåret 
2014/2015. Dock har medelvärdet ökat något igen 
under det senaste läsåret. 

*Totalen avser de genomsnittliga betygspoängen för alla avgångselever respektive läsår från Birger Sjöberggymnasiet på yrkesprogram
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* Totalen avser de genomsnittliga betygspoängen för alla avgångselever respektive läsår från Magnus Åbergsgymnasiet på 
högskoleförberedande program. 

Magnus Åbergsgymnasiet

Den genomsnittliga betygspoängen för Magnus 
Åbergsgymnasiet har sjunkit med 0,4 poäng från 
förra året efter höjningen på 0,6 läsåret 
dessförinnan. Magnus Åbergsgymnasiet har legat 
under de andra skolorna i betygssnitt under hela 
Kunskapsförbundets tid. Läsåret 2016/2017 
redovisar den största skillnaden till de andra 
skolorna hittills då Magnus Åberg ligger 1,1 
respektive 1,2 poäng i genomsnitt under de andra. 

Diagram 5a och 5b visar de genomsnittliga 
betygspoängen för varje program och programtyp på 
Magnus Åbergsgymnasiet. Vissa av programmen 
verkar vara stabila över åren och visar inga större 
tecken på varken upp- eller nedgångar medan andra 
verkar variera slumpmässigt. Endast två program, 
ett av varje programtyp, har höjt sina betygsnitt 
sedan läsår 2015/2016, i mycket små steg. Ett 
yrkesprogram ligger på samma nivå och resterande 

fem program har sänkt sina betygssnitt. Estetiska 
programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet 
har båda en genomsnittlig betygspoäng på 13,5 och 
delar därför förstaplatsen för högst snitt. Handels- 
och administrationsprogrammet hamnar längst ned 
i jämförelsen med 10,7 i betygssnitt. Det totala 
spannet för programmen på Magnus 
Åbergsgymnasiet blir 2,8 betygspoäng, alltså strax 
över ett betygssteg. Totalen för de 
högskoleförberedande programmen har minskat 
med 0,6 poäng sedan förra året och för 
yrkesprogrammen är motsvarande siffra 0,4 poäng. 

Enstaka program uppvisar tecken på en trend, 
såsom Ekonomiprogrammet som verkar vara i en 
nedåtgående trend och Hotell – och 
turismprogrammet som visar en tendens till en 
uppåtgående trend.
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* Totalen avser de genomsnittliga betygspoängen för alla avgångselever respektive läsår från Magnus Åbergsgymnasiet på yrkesprogram.

Nils Ericsonsgymnasiet 

Nils Ericsonsgymnasiet har minst antal program av 
gymnasieskolorna och även läsår där det saknats 
avgångselever från vissa program. Detta innebär att 
diagrammen ser lite tomma ut eftersom vissa 
program saknar någon stapel ibland. Barn- och 
fritidsprogrammet slogs ihop med utbildningen på 
Birger Sjöbergsgymnasiet efter läsåret 2014/2015 
och är därför inte med i diagrammet.  

Den genomsnittliga betygspoängen för Nils 
Ericsonsgymnasiet är 0,3 poäng lägre än föregående 
år, däremot är den fortfarande högre än 
genomsnittet för hela Kunskapsförbundet. De båda 
högskoleförberedande programmen har höjt sina 
betygssnitt, ett yrkesprogram har sänkt sitt och för 
övriga tre saknas jämförelsemöjlighet. 
Naturvetenskapsprogrammet har högst 
genomsnittlig betygspoäng med 14,8 tätt följt av 
Teknikprogrammet med 14,6. Vård- och 
omsorgsprogrammet har lägst snitt med 10,3 och 
det ger därmed spannet 4,5 poäng, nästan två 
betygssteg, för programmen på Nils 
Ericsonsgymnasiet.  

På nästa sida visar diagram 6a och 6b hur den 
genomsnittliga betygspoängen ser ut för varje 
enskilt program och även totalerna för 
programtyperna. Det går inte att identifiera trender 
för de tre program som inte haft avgångselever vissa 
läsår. Diagram 6a visar de högskoleförberedande 
programmen. Där kan man se indikationer på 
uppåtgående trender för både 
Naturvetenskapsprogrammet och 
Teknikprogrammet. Industritekniska programmet 
har sänkt sitt betygssnitt något detta läsår men 
ligger fortfarande på en relativt hög nivå i jämförelse 
med de andra yrkesprogrammen inom 
Kunskapsförbundet. Föregående år hade 
programmet bättre genomsnittlig betygspoäng än de 
högskoleförberedande programmen på samma 
skola. Detta läsår har de högskoleförberedande 
programmen på Nils Ericson ökat men det 
Industritekniska programmet ligger ändå över alla 
Magnus Åbergs högskoleförberedande program.  
Samtidigt ser man en större reducering av 
genomsnittspoängen på Vård- och 
omsorgsprogrammet mellan 2014/2015 och 
2016/2017 på 1,2 poäng.
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* Totalen avser de genomsnittliga betygspoängen för alla avgångselever respektive läsår från Nils Ericsonsgymnasiet på 
högskoleförberedande program. 
 
 

* Totalen avser de genomsnittliga betygspoängen för alla avgångselever respektive läsår från Nils Ericsonsgymnasiet på yrkesprogram. 
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Jämförelser mellan skolorna 

Under 2016/2017 var det sju av de 16 nationella 
gymnasieprogrammen inom Kunskapsförbundet 
som erbjöds i både Trollhättan och Vänersborg. 
Diagram 7 nedan visar en jämförelse av de 
genomsnittliga betygspoängen för de program som 
hade avgångselever i båda städerna. De programmet 
där skillnaden mellan skolorna är minst är 
Teknikprogrammet på Birger Sjöberggymnasiet och 
Nils Ericsonsgymnasiet där betygssnitten endast 
ligger 0,4 poäng ifrån varandra. Största differensen 
mellan utbildningarna  

finner vi vid Estetiska programmet på Birger 
Sjöberg och Magnus Åberg, där det skiljer 1,9 poäng 
mellan skolorna. Spannet för variationerna mellan 
skolorna har alltså minskat marginellt från 
föregående år då minsta differensen var 0,4 och 
högsta var 2,1. Generellt så har Birger 
Sjöberggymnasiet högre betygssnitt på alla de 
gemensamma programmen utom på 
Teknikprogrammet där skolorna ligger väldigt nära 
varandra. Överlag ligger Birger Sjöberg ca 1,4 poäng 
över på de program där de har högre snitt. 

Jämförelse av mäns och kvinnors resultat 

På gymnasieskolorna i Sverige har man sedan 
tidigare kunnat konstatera att det är skillnad i 
resultaten för männen och kvinnorna. 
Kunskapsförbundets skolor uppvisar samma 
fenomen överlag och även uppdelat på programtyp. 
Kvinnorna har i genomsnitt 1,1 poäng mer än 
männen i betygssnitt. Uppdelat på programtyp är 
skillnaden 1,4 för högskoleförberedande program 
och 0,5 poäng för yrkesprogram, vilket är större 
skillnader än föregående år. Diagram 8 på nästa sida 

visar den genomsnittliga betygspoängen för männen 
och kvinnorna i Kunskapsförbundet, där den 
genomgående skillnaden mellan könen framträder.  
Endast Teknikprogrammen, på båda orterna, 
avviker i statistiken då männen på dessa 
utbildningar har högre genomsnittliga betygspoäng 
än kvinnorna. Det vill säga om man inte räknar de 
klart mansdominerande programmen där endast 
någon enstaka kvinnas resultat finns med i 
underlaget, och en rättvis jämförelse därför inte är 
möjlig. 
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Betygsfördelning 

I Kunskapsförbundet är den genomsnittliga 
betygspoängen 13,5. Detta motsvarar lite över 
betyget D i genomsnitt. Betygsfördelningen för hela 
förbundet visas i tabell 4 nedan. 

Tabell 4. Betygsfördelning för hela 
Kunskapsförbundet läsår 2016/2017 

Betyg A B C D E F - 

Andel 
(%) 13,4 16,0 23,3 18,4 21,4 6,8 0,6 

 
Som tabellen visar är betygen ganska utspridda över 
hela skalan. Att den genomsnittliga betygspoängen 
hamnar strax över betyget D beror på att betygen 
under (D, E, F) drar snittet nedåt medan de övre 
betygen (C, B, A) drar det uppåt. När fördelningen 
ser ut som den gör i tabellen så hamnar 
genomsnittet på 13,5 eller strax över D.  

 

 

Jämförelse mellan gymnasiegemensamma 
ämnen och programämnen 

De gymnasiegemensamma ämnena är de ämnen 
som alla gymnasieelever på de nationella 
programmen läser. Det finns totalt nio 
gymnasiegemensamma ämnen: engelska, historia, 
idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, 
religionskunskap, samhällskunskap och 
svenska/svenska som andraspråk. Utöver dessa har 
varje nationellt program även 
programgemensamma ämnen, inriktningar, 
programfördjupningar och övriga kurser som 
exempelvis modersmål och individuella val. Genom 
att jämföra de gymnasiegemensamma ämnena med 
programämnena (programgemensamma, inriktning 
och programfördjupning) går det att urskilja 
differenser och se hur eleverna presterar när det 
kommer till olika typer av ämnen.  

Diagram 9a, 9b och 9c visar genomsnittlig 
betygspoäng för gymnasiegemensamma och 
programämnen för varje program på alla tre 
skolorna. Skillnaderna varierar mellan 0,1 och 3,7 
och cirka två tredjedelar har högre betygssnitt för 
programämnena. 11 av 12 yrkesprogram och 4 av 10 
högskoleförberedande program har högre 
betygssnitt i programämnena än i de 
gymnasiegemensamma ämnena. 
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Staplarna visar genomsnittliga betygspoäng för de två kurstyperna. Etiketterna indikerar differensen från programämnena till de 
gymnasiegemensamma ämnen. 

Staplarna visar genomsnittliga betygspoäng för de två kurstyperna. Etiketterna indikerar differensen från programämnena till de 
gymnasiegemensamma ämnen. 
 

Staplarna visar genomsnittliga betygspoäng för de två kurstyperna. Etiketterna indikerar differensen från programämnena till de 
gymnasiegemensamma ämnen. 
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Nationella prov

Nationella prov görs i slutskedet i en del av de 
gymnasiekurser som eleverna läser på de nationella 
programmen. Syftet med proven är huvudsakligen 
att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och 
betygssättning. Det går även att använda 
provresultaten som ett av flera underlag för 
utvecklingsarbetet, då de kan indikera hur väl 
kunskapskraven uppfylls och ringa in 
förbättringsområden i undervisningen. I 
diagrammen nedan visas skillnaderna mellan 
elevernas betyg på de nationella proven och 
kursbetygen. Om eleven fått E på provet och D på 
kursen kommer denna hamna i stapeln med 
axelvärdet 1, se diagram 10a,11a och 12a, eftersom 
eleven fick ett betyg som var ett steg högre än 
provet. Elever som saknar betyg på antingen provet 
eller i kursen har inte tagits med i beräkningarna.  

De kurser som eleverna skrev nationella prov i 
under hösten 2016 och våren 2017 var: 

o Matematik 1a, 2a, 2b, 3b, 3c och 4 

o Engelska 5 och 6 

o Svenska 1 och 3 

o Svenska som andraspråk 1 och 3 

Måttet anser antal steg högre eller lägre slutbetyg på kursen än 
på de nationella proven. Värdet noll (0) avser samma resultat 
på provet som på kursen. 

Birger Sjöberggymnasiet  

På Birger Sjöberggymnasiet får majoriteten av 
eleverna samma betyg i kursen som de fått på 
provet. Ungefär en femtedel av eleverna får ett betyg 
som är ett betygssteg högre på kursen, några 
procent får ett betygssteg lägre och några enstaka 
elever får mellan två och tre steg lägre eller högre. I 
betygsfördelningen verkar många av betygen ligga 
ganska nära varandra i andelar, vilket vi förväntar 

oss då flesta elever får samma betyg och det som 
sticker ut i bilden är andelen A, F och (-). Det är en 
ganska stor skillnad mellan provbetygen och 
kursbetygen för A-betyget och det samma, fast 
omvända förhållanden, syns för betyget F. Eleverna 
tycks oftast få högre kursbetyg än provbetyg. Andel 
streck (-) för kursbetygen är väldigt hög jämfört med 
provbetygen. Detta innebär att trots att eleven gjort 
nationella provet har läraren inte tillräckligt med 
underlag för att sätta ett betyg. 

 

Magnus Åbergsgymnasiet 

Magnus Åbergsgymnasiet har en liknande 
fördelning som Birger Sjöberggymnasiet där 
majoriteten får samma betyg på prov och kurs.  

Måttet anser antal steg högre eller lägre slutbetyg på kursen än 
på de nationella proven 
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Dock är det nästan lika många elever som fått ett 
betygssteg lägre som högre till skillnad från Birger 
Sjöberg där få fick ett lägre betyg. Även här var det 
några enstaka elever som fick mellan två och fyra 
steg högre och lägre betyg. 

 I betygsfördelningen för Magnus Åberg kan vi se att 
också här är många av betygen på samma nivåer och 
de betygen med större skillnader är E, F och (-).  
Fler elever verkar få godkänt på provet än i kursen 
och även fast en del av eleverna inte har fått betyg 
på provet har de visat sina kunskaper i övrigt i 
undervisningen och fått ett betyg i kursen. 

Måttet anser antal steg högre eller lägre slutbetyg på kursen än 
på de nationella proven 

 

Nils Ericsonsgymnasiet 

På Nils Ericsonsgymnasiet är det också flest elever 
som får samma betyg på kursen som provet, men en 
mindre andel än på de andra skolorna. Det är även 
lite mindre spridning då några enstaka elever har ett 
betygssteg lägre och två steg högre. Andelen elever 
som fått ett kursbetyg som är ett steg högre än 
provet är ganska hög, mer än en tredjedel, vilket gör 
att Nils Ericson är den skola där störst andel elever 
får högre kursbetyg jämfört med provbetyg.  

 

 

 

 

I betygsfördelningen är kursbetygen lite högre för de 
högre betygen och lite lägre för de lägre betygen. 
Med tanke på att en stor andel elever får högre betyg 
kan det tyckas att alla staplar bör vara högre, men 
tyvärr är det den stora andelen streck (-) som 
försvårar jämförelsen. Nästan 40% av de betyg 
eleverna skulle fått blev streckade och blev alltså 
icke-betyg. De tycks dock inte bero på att eleverna 
inte skrivit nationella proven, andelen streck för 
provbetygen är väldigt låg, utan på att läraren 
saknar annat underlag för betygssättning.   
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UNDERKÄNDA BETYG 
en genomsnittliga betygspoängen 
fungerar bra för att mäta våra elevers 
möjligheter att nå så långt som det är 
möjligt och för jämföra olika grupper 
såsom skolor eller  program över tid. 

Det kan dock ligga faktorer bakom siffran som bör 
tas hänsyn till, t ex kan eleverna prestera väldigt bra 
i vissa kurser, precis bli godkända i andra och 
misslyckas med enstaka. Detta skulle leda till en 
genomsnittlig betygspoäng som låg ungefär i mitten 
på skalan och om eleven skulle behöva extra stöd, 
för att klara av de kurser som var lite mer 
problematiska, är det svårare att upptäcka om man 
bara skulle se till betygssnittet. Därför kompletteras 
statistiken genom att antal underkända betyg per 
elev beräknas där det går att utläsa hur många 
kurser som eleverna i genomsnitt inte uppnår målen 
för att bli minst godkända i. I detta avsnitt 
presenteras antal underkända betyg per elev för 
avgångseleverna från 2016/2017. 

Underkända betyg i genomsnitt per elev 
och program 

Underkända betyg per elev är beräknat på det 
genomsnittliga antalet underkända betyg per elev på 
respektive program och skola. Kurser som 
betygsatts med betyget F och som eleven sedan läst 
upp genom en prövning ingår inte i beräkningen av 
de underkända betygen. Streck (-) klassas inte som 
ett betyg och är därför inte heller med i 
beräkningen.   

I diagram 13 nedan blir det väldigt tydligt vilka 
program som sticker ut då de har betydligt fler antal 
underkända betyg per elev jämfört med de andra. 
Handels- och administrationsprogrammet vid 
Magnus Åberg och Vård- och omsorgsprogrammet 
vid Nils Ericson har 5,0 respektive 5,3 underkända 
betyg per elev vilket är nästan två hela betyg från det 
program som ligger som nummer tre på listan. De 
programmen är också bland de som ligger längst 
ned i diagram 1 med genomsnittlig betygspoäng. Det 
är inte en lika tydlig uppdelning för programtyperna 

som syntes vid jämförelsen av genomsnittlig 
betygspoäng, dock ligger yrkesprogrammen i 
genomsnitt på nästan ett helt betyg mer i antal 
underkända betyg per elev än de 
högskoleförberedande.  

För hela Kunskapsförbundet är antalet underkända 
betyg per elev 2,0 i genomsnitt. Det är en ökning 
med 0,2 från föregående läsår. Då programmen 
ligger blandat kan man inte påstå att de lägre 
betygspoängerna enbart beror på att eleverna där 
har fler underkända betyg. I diagrammet kan man se 
hur skillnaderna ser ut mellan olika program på 
olika skolor. Birger Sjöberggymnasiet har 8 av de 13 
programmen som ligger under genomsnittet och har 
överlag det lägsta antalet underkända betyg per elev. 
Det är skillnad mellan de olika skolorna generellt 
men även när man ser till de enskilda programmen 
kan man upptäcka differenser. El- och 
energiprogrammet på Birger Sjöberg har 0,7 och 
samma program på Magnus Åberg har 2,4 i 
genomsnittligt antal underkända betyg. På 
Ekonomiprogrammet är skillnaden avsevärt mindre, 
bara 0,1 högre på Birger Sjöberg, medan Estetiska 
programmet på Magnus Åberg har det dubbla, 2,8, 
från samma program på Birger Sjöberg. Det 
Samhällsvetenskapliga programmet har störst 
skillnad med Birger Sjöberg på 0,3 och Magnus 
Åberg på 2,9. På Nils Ericsonsgymnasiet finns 
Naturvetenskapsprogrammet med 1,5 underkända 
betyg per elev och det finns även på Birger 
Sjöberggymnasiet med 0,1. Även Vård- och 
omsorgsprogrammen finns på dessa skolor med 5,0 
respektive 2,8 underkända betyg per elev. 
Teknikprogrammet på Nils Ericson har 1,4 
underkända betyg per elev och Teknikprogrammet 
på Birger Sjöberg har 1,2. Skillnaderna mellan 
programmen tyder på att det finns en olikvärdighet 
mellan skolorna som Kunskapsförbundet kan jobba 
för att minska. Det intressanta i dessa resultat är att 
trots att vissa program har fler antal underkända 
betyg per elev så har de en högre genomsnittlig 
betygspoäng i jämförelse med varandra, vilket 
innebär att de programmen har fler av de högre 
betygen.

D 
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De rosa staplarna representerar de olika högskoleförberedande gymnasieutbildningarna inom Kunskapsförbundet och de blå 
representerar yrkesprogrammen. Antal underkända betyg per elev för samtliga gymnasieprogram, den gröna stapeln i diagrammet, läsåret 
2016/2017 är 2,0. 

Jämförelse mellan mäns och kvinnors 
resultat 

Precis som för den genomsnittliga betygspoängen är 
det skillnad i resultaten för antalet underkända 
betyg per elev för män och kvinnor. I 
Kunskapsförbundet har männen i genomsnitt 2,2 
underkända betyg medan kvinnornas siffra är 1,8. 
Skillnaden är med det dubbelt så stor som 
föregående år. Emellertid är det inte samma bild 
som framträder i alla jämförelser. På 
yrkesprogrammen är männens genomsnittliga antal 
underkända betyg 2,3 medan kvinnornas siffra är 
3,5. För de högskoleförberedande programmen har 
männen 1,9 och kvinnorna 1,3. Ofta blir det större 
skillnader om den ena gruppen varit liten och det 
ger inte alltid en representativ bild. På de program 
där grupperna är lite större men ändå har relativt 
stora åtskillnader syns svängningar åt båda 
grupperna. På Ekonomiprogrammet på Magnus 
Åbergsgymnasiet har männen 2,7 underkända betyg 
per elev medan kvinnorna endast har 0,7. Totalsiffra 
för programmet är 1,9. Samhällsvetenskaps-

programmet på Magnus Åberg har också en stor 
differens mellan könen. Männen ligger på 4,3 och 
kvinnorna på 1,0. På Nils Ericsonsgymnasiets 
Teknikprogram observeras motsatt resultat, där har 
männen 1,2 och kvinnorna 2,9 underkända betyg 
per elev.  

Av de tre gymnasieskolorna är det mest likvärdigt 
mellan könen på Birger Sjöberggymnasiet där 
skillnaden endast är 0,2 till männens nackdel. 
Därefter kommer Nils Ericsonsgymnasiet med en 
skillnad på 1,2, med högre andelar underkända 
betyg för kvinnorna. Till sist, med störst skillnad, 
kommer Magnus Åbergsgymnasiet där männen har 
3,4 underkända betyg i genomsnitt och kvinnorna 
har 1,8.  
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Tabell 5a. Antal underkända betyg i genomsnitt 
per program – jämförelse män och kvinnor på 
Birger Sjöberggymnasiet läsår 2016/2017 

Program Män Kvinnor 

BF 3,6 1,1 

EE 0,7 - 

EK 2,7 1,3 

ES 1,3* 1,6* 

FT 0,2* 5,0* 

HU 6,0* 0* 

NA 0 0,2 

SA 0,2 0,4 

TE 1,1 2,0* 

VO 4,8* 2,5 

Totalt 1,4 1,2 

* Elevunderlaget för programmet är lågt, färre än 10 elever, 
vilket delvis kan påverka eventuella skillnader i medelvärden 
mellan grupperna. Streck betyder att inga elever fanns i den 
kategorin under läsåret 2016/2017. 

Trots att genomsnittet för alla underkända betyg på 
Birger Sjöberggymnasiet inte skiljer mycket mellan 
männen och kvinnorna på skolan, kan man ändå 
tydligt se skillnader inom flera av de enskilda 
programmen. Men eftersom det är viktigt att 
observera elevgruppernas storlek för att kunna göra 
en rättvis jämförelse bör man uppmärksamma att 
flera av programmen hade en tydlig skillnad i antal 
elever fördelat på män och kvinnor. Estetiska 
programmet var tre män och nio kvinnor, Fordons- 
och transportprogrammet var nio män och två 
kvinnor, Humanistiska programmet var två män och 
åtta kvinnor, Teknikprogrammet hade åtta kvinnor 
och det var fyra män på Vård- och 
omsorgsprogrammet. 

Skillnaderna mellan männen och kvinnorna på 
exempelvis Barn- och fritidsprogrammet är ganska 
stora trots många elever i båda kategorierna. 

Liknande skillnader inom de olika programmen på 
Magnus Åbergsgymnasiet och Nils 
Ericsonsgymnasiet är också tydliga i tabell 5b och 
5c. 

 

Tabell 5b. Antal underkända betyg i genomsnitt 
per program – jämförelse män och kvinnor på 
Magnus Åbergsgymnasiet läsår 2016/2017 

Program Män Kvinnor 

BA 2,2 0,7* 

EE 2,4 3,0* 

EK 2,7 0,7 

ES 3,4 2,4 

HA 5,6 4,9 

HT 6,1* 1,7 

RL 2,1 0,7 

SA 4,3 1,0 

Totalt 3,4 1,8 

* Elevunderlaget för programmet är lågt, färre än 10 elever, 
vilket delvis kan påverka eventuella skillnader i medelvärden 
mellan grupperna. Streck betyder att inga elever fanns i den 
kategorin under läsåret 2016/2017. 

Bygg- och anläggningsprogrammet hade tre 
kvinnor, El-och energiprogrammet hade en kvinna 
och Hotell- och turismprogrammet hade sju män. 

Tabell 5c. Antal underkända betyg i genomsnitt 
per program – jämförelse män och kvinnor på Nils 
Ericsonsgymnasiet läsår 2016/2017 

Program Män Kvinnor 

IN 1,7 1,3* 

NA 1,1 1,8 

TE 1,2 2,9 

VF - - 

VO 7,6* 4,4 

Totalt 1,6 2,8 

* Elevunderlaget för programmet är lågt, färre än 10 elever, 
vilket delvis kan påverka eventuella skillnader i medelvärden 
mellan grupperna. Streck betyder att inga elever fanns i den 
kategorin under läsåret 2016/2017. 

Industritekniska programmet hade fyra kvinnor och 
Vård-och omsorgsprogrammet hade fem män.  
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EXAMEN OCH 
STUDIEBEVIS

n gymnasieexamen kan bara utfärdas om 
eleven har uppnått lägst godkänt betyg i 
kurser som tillsammans minst uppgår till 
2 250 gymnasiepoäng av de 2 500 som 
programmets ämnesplan består av. Eleven 

måste även få lägst godkänt i vissa särskilda kurser 
som finns inom varje program, oberoende av den 
totala summan av gymnasiepoäng. De kurser som 
krävs för examen är kurser i Svenska, alternativt 
Svenska som andraspråk, Engelska, Matematik samt 
Gymnasiearbetet. En komplett beskrivning av 
kraven för gymnasieexamen finns i bilaga 2. Om en 
elev inte uppfyller kraven för en gymnasieexamen 
utfärdas istället ett studiebevis. 

Andel med examen inom ett nationellt 
program 

Läsåret 2016/2017 hade Kunskapsförbundet 690 
avgångselever inom de nationella programmen på 
gymnasieskolorna varav 541 (78,4%) fick med sig en 
gymnasieexamen. Detta är en lägre siffra än 
föregående, år då examensandelen var 81,8%, men 
kan inte ses som en trend då läsåret innan hade 
78,5%. 

I diagram 14 nedan visas andelar elever med 
examensbevis för varje enskilt program. De rosa 
staplarna är högskoleförberedande program, de blå 
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är yrkesprogram och den gröna är genomsnittet för 
hela Kunskapsförbundet. Diagrammet visar tydligt 
uppdelningen mellan programtyperna där de flesta 
av de högskoleförberedande ligger högt upp i 
diagrammet med höga examensandelar. Till skillnad 
från föregående år, då programmen låg mer blandat 
med varandra, är det i större utsträckning 
polariserat, d v s att skillnaden mellan 
programtyperna vuxit. 

Det program som hade högst examensandelar för 
2016/2017 var Naturvetenskapsprogrammet på 
Birger Sjöberggymnasiet som hade 100% elever som 
fick gymnasieexamen. Programmet med lägst 
examensandelar var Vård- och omsorgsprogrammet 
på Nils Ericsonsgymnasiet där 42,9% av eleverna 
fick gymnasieexamen. Skillnaden mellan 
programmen med högst och lägst examensandelar 
är för detta läsår 57,1 procentenheter vilket är en 
ökning från föregående år då siffran var 40 
procentenheter. 2015/2016 var det Industritekniska 
programmet på Nils Ericson och El-och 
energiprogrammet på Magnus Åberg som låg i topp 
med 100% av eleverna som tog examen, men dessa 
program har detta läsår sjunkit. De ligger dock 
fortfarande över Kunskapsförbundets genomsnitt.  

I diagram 15 visas examensandelarna för varje 
individuell skola, Kunskapsförbundet och riket. 
Liksom i jämförelsen av genomsnittlig betygspoäng 
saknas läsåret 2016/2017 i diagrammet då detta är 
statistik från Skolverket och resultat för det senaste 
läsåret ännu inte publicerats. Genomsnittet för 
Kunskapsförbundet ligger konstant under rikets 

med 6–10 procentenheter. Ingen av skolorna 
kommer heller upp i nivå med riket utan ligger 
mellan 2 och 16 procentenheter under för alla läsår. 

Diagrammen på de följande sidorna visar en 
överskådlig bild av examensandelarna per program 
och skola, fördelade på diagram för var och en av de 
två programtyperna. Tabell 6 visar siffrorna för 
programtyperna sammanslaget och även differensen 
dem emellan. Över de fyra läsåren kan man se att de 
högskoleförberedande programmens 
examensandelar verkar minska varje år och ger 
därför antydan till en nedåtgående trend. 
Yrkesprogrammens examensandelar däremot verkar 
växla över åren och ger ingen indikation om hur 
framtiden kommer att bli. Differensen mellan 
programtyperna beror starkast av 
yrkesprogrammens andelar då de har störst 
variation medan de högskoleförberedande 
programmens sjunker sakta men tydligt.  

Tabell 6. Andelar elever med examen – jämförelse 
mellan högskoleförberedande program och 
yrkesprogram 

 
Läsår 

2013/2014 
Läsår 

2014/2015 
Läsår 

2015/2016 

Läsår 
2016/2017 

Högskole-
förberedande 

program 
88,9% 85,6% 84,5% 83,7% 

Yrkesprogram 75,5% 68,7% 77,7% 69,6% 

Differens  13,4% 17,0% 6,9% 14,1% 
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* Totalen avser den genomsnittliga examensandelen för alla avgångselever respektive läsår från Birger Sjöberggymnasiet, endast 
högskoleförberedande program.

Birger Sjöberggymnasiet – 
Högskoleförberedande programmen 

På de högskoleförberedande programmen på Birger 
Sjöberggymnasiet har totalen för examensandelarna 
sjunkit de tre senaste läsåren men vid detta läsår 
börjat stiga igen. Trots variationerna i 
examensandelar inom varje program är 
förändringen för totalen aldrig större än tre 
procentenheter. Störst variation har varit på 
Humanistiska programmet som har legat mellan 

62,5% och 100%, dock har programmet aldrig haft 
fler än 10 avgångselever. Fyra av de sex 
högskoleförberedande programmen har högre 
examensandelar än föregående år och ökningarna är 
på mellan 12,2 och 10 procentenheter. 
Ekonomiprogrammet har sänkt sina andelar med 
16,4 procentenheter och Estetiska programmet med 
hela 25 procentenheter. Det estetiska programmet 
har under åren fått ett minskat elevantal och hade 
under läsåret 2016/2017 endast 12 elever.   

* Totalen avser den genomsnittliga examensandelen för alla avgångselever respektive läsår från Birger Sjöberggymnasiet, endast 
yrkesprogram. 
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Birger Sjöberggymnasiet – 
Yrkesprogrammen 

På yrkesprogrammen på Birger Sjöberg är 
examensandelarna för alla programmen 
tillsammans på en lägre nivå än de 
högskoleförberedande under alla läsåren, jämför 
diagram 16a och 16b. Totalen för yrkesprogrammen 
uppvisar samma mönster som totalen för de 
högskoleförberedande programmen där andelarna 
sjunkit de tidigare tre åren och detta läsår börjat 
stiga igen. Dock är skillnaderna mindre för 

yrkesprogrammen. Två av programmen, Barn- och 
fritidsprogrammet och Fordons- och 
transportprogrammet, har ökat med 0,4 respektive 
20,0 procentenheter. Det bör noteras att Fordons- 
och transportprogrammet endast hade 10 
avgångselever de två senaste läsåren. En intressant 
observation kan göras sett till Humanistiska 
programmet och Fordons- och 
transportprogrammet, då de programmen verkar 
följa samma mönster. Båda programmen hade låga 
elevantal. 

 

* Totalen avser den genomsnittliga examensandelen för alla avgångselever respektive läsår från Magnus Åbergsgymnasiet, endast 
högskoleförberedande program. 

Magnus Åbergsgymnasiet – 
Högskoleförberedande program 

På de högskoleförberedande programmen på 
Magnus Åbergsgymnasiet har totalen för 
programmen tillsammans sjunkit ordentligt detta 
läsår efter tre stabila läsår med mycket små 
förändringar. Det enda programmet som har ökat 
sina andelar är Estetiska programmet som stigit 
med 11,4 procentenheter. Ekonomiprogrammet och 
Samhällsvetenskapsprogrammet har båda sjunkit 

med 17,2 och 16,0 procentenheter. Eftersom att 
ekonomi- och samhällsvetenskapsklasserna består 
av många fler elever sjunker totalen på skolan när 
de två minskar i andelar, även om det estetiska 
programmet har stigit. Ekonomiprogrammet verkar 
ha sjunkit över åren och har från första läsåret 
minskat med över 30 procentenheter. 
Samhällsvetenskapsprogrammet låg relativt stadigt 
på en hög nivå fram till detta läsår. Elevantalet har 
sjunkit men ligger fortfarande på en hög nivå.   
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* Totalen avser den genomsnittliga examensandelen för alla avgångselever respektive läsår från Magnus Åbergsgymnasiet, endast 
yrkesprogram. 

Magnus Åbergsgymnasiet – Yrkesprogram 

Även på yrkesprogrammen har totalen för 
programmen sjunkit en del, dock har det varit stora 
variationer under åren. Det är bara Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet som har ökat sina andelar 
och verkar just nu vara på väg att stiga i andelar sett 
till de senare läsåren. Det program som har störst 
minskning är El- och energiprogrammet som gått 

från 100% ned till 70% och är nu närmre nivån från 
de tidigare åren. Handels- och 
administrationsprogrammet uppvisar en tendens att 
minska, oberoende av elevantalet som är relativt 
stabilt. En intressant observation kan göras med 
Bygg- och anläggningsprogrammet och Hotell- och 
turismprogrammet som verkar följa samma 
mönster, även totalen liknar dessa programs 
resultat. 

* Totalen avser den genomsnittliga examensandelen för alla avgångselever respektive läsår från Nils Ericsonsgymnasiet, endast 
högskoleförberedande program.
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Nils Ericsonsgymnasiet – 
Högskoleförberedande program 

Båda de högskoleförberedande programmen på Nils 
Ericsonsgymnasiet har ökat sina examensandelar 
och därmed har även totalen ökat och är högre än 
någonsin tidigare. Störst ökning gjorde 
Naturvetenskapsprogrammet med 14,8 
procentenhet. Teknikprogrammet hade ändå högre 
andelar trots den mindre ökningen på 2,8 
procentenheter. Både programmen har 
kontinuerligt höga elevantal. 

 

 

 

 

Nils Ericsonsgymnasiet – Yrkesprogram 

Yrkesprogrammen på Nils Ericsonsgymnasiet ligger 
tillsammans på en lägre nivå än de 
högskoleförberedande. Läsåret 2015/2016 saknas 
avgångselever från Vård- och omsorgsprogrammet 
och 2016/2017 saknas avgångselever från VVS- och 
fastighetsprogrammet. Totalen för programmen har 
varierat mellan högt och lågt och kan delvis 
förklaras av de saknade avgångseleverna från vissa 
läsår. Det enda program som har ett tidigare läsår 
som går att jämföra med är Industritekniska 
programmet som har minskat med 13,6 
procentenheter. Industritekniska programmet håller 
sig i nivå med de högskoleförberedande 
programmen i Kunskapsförbundet även i detta mått. 
Vård- och omsorgsprogrammet hade inga 
avgångselever under 2015/2016 men det går ändå 
att se att programmet sjunkit från den redan låga 
nivån.  

* Totalen avser den genomsnittliga examensandelen för alla avgångselever respektive läsår från Nils Ericsonsgymnasiet, endast 
yrkesprogram.
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INTRODUKTIONS-
PROGRAMMEN 

unskapsresultaten för 
Introduktionsprogrammen är betydligt 
svårare att kartlägga. Detta beror främst 
på den individualiserade studieform som 
erbjuds på Introduktionsprogrammen, 

till skillnaden från de nationella programmen som 
arbetar efter samma förbestämda plan. Det finns 
heller inte mycket undersökningar och statistik på 
nationell nivå att ta hjälp av i det systematiska 
kvalitetsarbetet. Den statistik som presenteras i 
detta avsnitt skiljer sig därför från de nationella 
programmens på många sätt.  

Kunskapsresultat för eleverna 

Introduktionsprogrammens mål för eleverna är 
oftast att de ska bli behöriga till, och börja på, ett 
nationellt program. Därför är slutbetygens nivå, 
annat än godkänd, inte lika relevanta för denna 
grupp. Då studieformen skiljer sig från nationella 
program och är mer individanpassad blir det svårt 
att jämföra betygsstatistik över åren. Istället 
presenteras andel godkända kurser för att det anses 
vara ett betydelsefullt mått då betyg endast behöver 
vara godkända för att medföra behörighet. Andelen 
godkända betyg är beräknad på alla betyg som satts 
under läsåret 2016/2017, oberoende på elevens  

 

 

 

årskurs, inriktning eller dylikt.  Det är viktigt att 
känna till att samtliga introduktionsprogram inte 
finns på alla skolorna. På Magnus Åberg finns 
exempelvis enbart Språkintroduktion medan alla 
programmen finns på Birger Sjöberg. 

Jämförelse mellan skolorna 

Precis som för de nationella programmens 
kunskapsresultat kan det vara spännande att 
jämföra de olika skolorna och se om det är någon 
skillnad mellan dem i detta avseende. I diagram 19a, 
19b och 19c visas andelen godkända kurser för varje 
enskild skolas Introduktionsprogram och dess 
inriktningars utveckling över läsåren sedan 2013.  

Birger Sjöberggymnasiet 

Diagram 19a visar hur andelen godkända betyg för 
Introduktionsprogrammen på Birger 
Sjöberggymnasiet förändrats över läsåren. Den 
totala andelen verkar ha ökat fram till detta läsår då 
den har sjunkit med 2,8 procentenheter och 
andelarna för både männen och kvinnorna verkar 
följa samma mönster, att öka, fram till detta läsår. 
Skillnaden mellan män och kvinnor har ökat med 
0,6 procentenheter från föregående år och är nu 4,6 
procentenheter till kvinnornas fördel.  

  

K 
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Magnus Åbergsgymnasiet 

I diagram 19b redogörs för andelen godkända betyg 
för Introduktionsprogrammen på Magnus 
Åbergsgymnasiet och hur utvecklingen sett ut över 
åren. Under läsåret 2014/2015 hade elevantalet ökat 
med över 700% från föregående år och andelen 
godkända betyg gick upp till den högsta nivån som 
uppnåtts både tidigare och senare. Den totala 
andelen är ganska låg och det finns inga tecken på 
varken en positiv eller negativ trend. Skillnaden 
mellan män och kvinnor under 2016/2017 är 0,7 
procentenheter vilket talar mycket för att det är 
likvärdigt mellan könen. 

Nils Ericsonsgymnasiet 

Andelen godkända betyg för 
Introduktionsprogrammen på Nils 
Ericsonsgymnasiet visas i diagram 19c på nästa sida. 
Under 2016/2015 är andelen väldigt låg, speciellt för 
kvinnorna. Andelarna har sjunkit kraftigt från 
föregående år, nästan ned till hälften, och är nere på 
dess lägsta nivå under Kunskapsförbundets tid. Det 
är även stor skillnad mellan män och kvinnor, till 
männens fördel.  Med 12,5 procentenheter har Nils 
Ericsonsgymnasiet störst skillnad, av skolorna, 
mellan könen. 
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GYMNASIESÄRSKOLAN 
Kunskapsförbundets gymnasiesärskola är belägen 
på Magnus Åbergsgymnasiet i Trollhättan. Det var 
totalt 81 elever som studerade inom 
gymnasiesärskolan under läsåret 2016/2017, 54 
elever på ett nationellt program och 27 på det 
individuella programmet. Se bilaga 3 för program 
och inriktningar inom gymnasiesärskolan.  

Till skillnad från gymnasieskolan är 
gymnasiesärskolans utbildningar fördelade över fyra 
år. Dock är elevantalet ganska lågt i varje årskurs 
och därför redovisas betygsstatistiken för samtliga 
elever tillsammans, oberoende av årkurs.  

Gymnasiesärskolans betygsskala är densamma som 
för gymnasieskolan förutom att betyget F saknas. 
Detta innebär alltså att det inte finns något 
underkänt betyg. På gymnasiesärskolans nationella 
program läser eleverna gymnasiegemensamma 
kurser och kurser som är specifika för de olika 
programmen. På det individuella programmet som 
läser eleverna så kallade ämnesområden. De 
gymnasiegemensamma kurserna på de nationella 
programmen är Svenska 1 (eller Svenska som 

andraspråk 1), Samhällskunskap 1, Matematik 1, 
Naturkunskap 1, Religionskunskap 1, Engelska 1, 
Idrott och hälsa 1 samt Estetisk verksamhet.  

När gymnasiesärskolereformen genomfördes 2013 
började även gymnasiesärskolan använda den nya 
betygsskalan. Under 2016/2017 var det inga betyg 
som sattes efter den gamla skalan, enligt tabell 3 i 
avsnittet om kommentarer kring resultaten. 
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Gymnasiesärskolegemensamma ämnen 

Diagram 21 nedan visar den genomsnittliga 
betygspoängen för de 
gymnasiesärskolegemensamma ämnena och 
progressionen över åren. Alla ämnen har ökat i 
betygsnitt sedan föregående år och den 
genomsnittliga betygspoängen överlag har ökat med 
1,4 poäng till 15,0. De största ökningarna hade 

Naturkunskap och Engelska där båda höjdes med 
2,7 betygspoäng, vilket motsvarar strax över ett helt 
betygssteg. Minst ökning hade Religionskunskap 
som endast höjdes med 0,5 poäng. Det ämnet med 
högst genomsnittlig betygspoäng är Svenska, som 
ökat med 2,3 betygspoäng från föregående år, 
medan Religionskunskap har lägst betygsnitt.
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KUNSKAPSRESULTAT INOM VUXENUTBILDNINGEN
LIKSOM INOM GYMNASIESKOLAN ÄR DET FÖRBÄTTRADE KUNSKAPSRESULTAT SOM ÄR I FOKUS FÖR 
VUXENUTBILDNINGENS UTVECKLINGSARBETE. KONKRETA EXEMPEL PÅ VAD DETTA INNEBÄR ÄR EXEMPELVIS 
HÖGRE BETYG, STÖRRE ANDELAR MED MINST GODKÄNDA RESULTAT OCH FLER SOM AVSLUTAR ENSKILDA 
KURSER OCH SAMMANHÅLLNA UTBILDNINGAR.

INFORMATION OM 
RESULTATEN 

valitetsmåtten för Vuxenutbildningen 
skiljer sig delvis eller helt från måtten för 
gymnasieskolan eftersom utbildningarna 
är olika. Utbildningarna inom 
Vuxenutbildningen är också av olika slag 

vilket gör att vissa kvalitetsmått endast finns för 
vissa utbildningar. Det finns t ex både 
sammanhållna utbildningar och enskilda kurser på 
Vuxenutbildningen. Kvalitetsmått för en 
sammanhållen utbildning kan t ex vara hur många 
elever som slutfört utbildningen medan en enskild 
kurs kan ha betygsfördelning eller antal elever som 
gjort avbrott som kvalitetsmått. För Sfi är 
genomströmningshastigheten ett viktigt mått. Där 
visas den genomsnittliga tiden det tar för en elev att 
ta sig igenom en kurs. Vilka mått som tas fram beror 
både på vilka variabler som finns tillgängliga och på 
relevansen i måttet för den specifika utbildningen. 

Förutom variationen i kvalitetsmått är avsaknaden 
av nationell statistik en stor skillnad mellan de 
nationella gymnasiala programutbildningarna och 
vuxenutbildningarnas olika verksamheter. Detta 

innebär att det inte alltid finns statistik att jämföra 
med. Därför är den statistik som tas fram i 
förbundet det mest betydelsefulla verktyget, då det 
tillåter en jämförelse över åren och hjälper analysen 
vid utvecklingsarbetet.  

Statistiken för Vuxenutbildningen är baserad på 
terminer och år, till skillnad från tidigare kapitel där 
siffrorna grundas på läsår. Denna uppdelning är en 
effekt av de varierande utbildningsformer som 
Vuxenutbildningen erbjuder där flera av 
verksamheterna har kontinuerlig antagning. 
Statistiken för vårterminen (VT) innefattar de elever 
som påbörjat sin utbildning fr o m den 1 januari t o 
m den 30 juni aktuellt år. De som startat mellan den 
1 juli och den 31 december hamnar i statistiken för 
höstterminen (HT). I Trollhättan är 
Vuxenutbildningen belägen på Nils Ericson och i 
Vänersborg finns den i Vänerparken. 

Vid vissa av Vuxenutbildningens utbildningar, t ex 
Yrkeshögskolan och flera lärlings- och 
yrkesutbildningar, har eleverna samma start- och 
slutdatum. I dessa fall presenteras både terminer 
och läsår som mätperioder. 

K 
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GRUNDLÄGGANDE OCH 
GYMNASIALA KURSER 

e fristående kurserna som 
Vuxenutbildningen erbjuder kan läsas 
på antingen grundläggande eller 
gymnasial nivå. Kurserna på 
grundläggande nivå motsvarar 

kursplanerna från grundskolans senare år och kan 
delas upp i nationella kurser och 
orienteringskurser. Kurserna på gymnasial nivå på 
Vuxenutbildningen motsvarar de ämnesplaner som 
finns inom de nationella gymnasieprogrammen. 
Förutom att delta i heltids-, deltids- eller 
distanskurs finns det möjlighet för eleverna på 
Vuxenutbildningen att få sina kunskaper prövade 
och validerade för att kunna få betyg på en kurs. 

Betygsfördelning inom grundläggande 
kurser inom vuxenutbildningen 

De grundläggande kurserna har sedan 
Kunskapsförbundets start haft ett stort elevantal, 
särskilt på Nils Ericson, tidigare i Swedenborgs 
lokaler. I diagram 22a visas betygsfördelningen för 
de elever som läst på Nils Ericson och hur det har 

förändrats sedan Kunskapsförbundets start. Under 
våren 2017 var 85,6% av alla betyg godkända. Det är 
den näst högsta andel godkända betyg som varit på 
Nils Ericson. Betygsfördelningen uppvisar inga 
tecken på trender åt något håll utan verkar variera 
runt ett medelvärde. Det vanligaste betyget eleverna 
på Nils Ericson får är E. Betygen F, D och C ligger 
nära varandra och turas om i rollen som det näst 
vanligaste betyget. Det betyg som sätts allra minst är 
A och blygsamt fler B.  

En mer detaljerad översikt över betygen för eleverna 
på Nils Ericson redovisas i tabell 7a där 
betygsfördelningen också är uppdelad på män och 
kvinnor, och därför tillåter en jämförelse mellan 
könen över läsåren. Precis som från diagrammet kan 
vi utläsa att eleverna får väldigt få A och B och 
väldigt många E på Nils Ericson. Det ser ut som att 
kvinnorna har förbättrat sig då andelen F sjunkit för 
dem fram tills en liten tillbakagång hösten 2016. 
Männen verkar ha haft en nedgång med höga 
andelar underkänt och ser ut att vara på väg att 
återhämta sig. Överlag är det inga större skillnader 
under det senaste läsåret utan ganska likvärdigt 
mellan grupperna. En intressant aspekt att ta från 
tabell 7a är att antalet betyg har ökat signifikant, 
mer än fördubblats, för båda könen.
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Tabell 7a. Betygsfördelning grundläggande kurser – jämförelse mellan män och kvinnor på Nils Ericson 

 

Diagram 22b visar betygsfördelningen för de elever 
som läst i Vänerparken samt förändringen över 
åren. Under våren 2017 var det 88,3% av betygen 
som var godkända. Andelen godkända betyg har haft 
en negativ trend sedan hösten 2014 och har förutom 
en positiv avvikelse våren 2016 fortsatt att sjunka. 
Betygsfördelningen för Vänerparken visar att den 
största delen betyg eleverna får är E och att de 
övriga betygen ligger på betydligt lägre andelar. Det 
är väldigt få elever som får betyget A i sina kurser 

och även B har väldigt låga andelar över åren. 
Betyget D är det näst vanligaste betyget som 
eleverna får, tätt följt av C. Andelen underkända 
betyg har fått ett kraftigt uppsving det senaste 
läsåret och låg på den högsta nivån hittills hösten 
2016. Andelen streck (-) avvek under våren 2017 till 
en ovanligt hög andel. Det finns inga tydliga tecken 
på någon trend under de senare terminerna, 
antydningarna till trender bryts runt 2015 och 
verkar bara vara naturliga variationer.

  

A B C D E F - Antal betyg 

 
Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 

Våren 
2013 

 4,7% 6,2% 6,3% 18,5% 21,9% 16,0% 4,7% 38,3% 50,0% 21,0% 12,5%   81 64 

Hösten 
2013 4,8% 1,5% 4,8%  14,5% 20,0% 16,9% 9,2% 37,3% 56,9% 21,7% 12,3% 1,2%  83 65 

Våren 
2014 2,3% 3,2% 5,8% 4,8% 12,8% 12,9% 22,1% 19,4% 29,1% 40,3% 27,9% 19,4% 1,1%  86 62 

Hösten 
2014 1,3%  9,2% 10,9% 10,5% 2,2% 14,5% 15,2% 34,2% 45,7% 30,3% 26,1%   76 46 

Våren 
2015 2,4% 3,7% 2,4% 7,4% 15,9% 14,8% 14,6% 16,7% 39,0% 31,5% 25,6% 25,9%   82 54 

Hösten 
2015 3,4% 1,6% 2,8% 19,0% 16,6% 15,9% 12,4% 15,9% 47,6% 25,4% 17,2% 22,2%  1,6% 145 63 

Våren 
2016 2,0% 2,7% 4,9% 10,8% 10,8% 13,5% 23,5% 18,9% 48,0% 32,4% 10,8% 21,6%   102 37 

Hösten 
2016 0,9% 5,6% 6,6% 3,7% 18,9% 22,2% 20,8% 11,1% 32,1% 38,9% 20,8% 18,5%   106 54 

Våren 
2017 4,3% 2,5% 4,3% 2,5% 15,2% 19,3% 20,3% 20,2% 39,4% 44,5% 16,5% 10,9%   231 119 
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Tabell 7b. Betygsfördelning grundläggande kurser – jämförelse mellan män och kvinnor i Vänerparken 

  

A B C D E F - Antal betyg 

 
Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 

Våren 
2013 

  8,6%  11,4% 14,3% 5,7% 21,4% 74,3% 64,3%     35 14 

Hösten 
2013 

  4,9% 4,8% 17,1% 9,5% 12,2% 19,0% 65,9% 66,7%     41 21 

Våren 
2014 

  10,8%  13,5% 6,3% 18,9% 18,8% 56,8% 75,0%     37 16 

Hösten 
2014 

3,3%  1,7%  15,0% 10,7% 25,0% 35,7% 53,3% 53,6% 1,7%    60 28 

Våren 
2015 

  3,6%  21,8% 17,1% 18,2% 19,5% 54,5% 56,1% 1,8% 7,3%   55 41 

Hösten 
2015 

3,9% 5,7% 11,8% 9,4% 3,9% 11,3% 14,5% 15,1% 61,8% 49,1% 3,9% 9,4% 1,3%  76 53 

Våren 
2016 

2,2% 1,3% 14,3% 5,1% 16,5% 3,8% 9,9% 25,3% 53,8% 59,5% 3,3% 5,1%   91 79 

Hösten 
2016 

2,5% 1,5% 2,5% 1,5% 13,8% 10,4% 16,3% 19,4% 52,5% 41,8% 12,5% 25,4%   80 67 

Våren 
2017 

1,9%  1,9% 1,0% 13,9% 6,8% 13,3% 11,7% 55,7% 68,9% 13,3% 11,7% 5,4% 11,2% 158 103 

 

Tabell 7b visar betygsfördelningen för eleverna i 
Vänerparken mer detaljerat och uppdelat i 
kategorierna kvinnor och män. Det går att se i 
diagrammet, men ännu tydligare i tabellen, att de 
tre första terminerna hade 0% underkända betyg 
och att det började trappas upp hösten 2014. 
Männen har legat på en högre andel underkända 
betyg med två undantag, hösten 2014 och våren 
2017. Kvinnorna har oftare de högre betygen A, B 
och C medan männen har högre andelar i D och E.  

Betygsfördelning inom gymnasiala kurser 
inom vuxenutbildningen 

När man ser till betygsfördelningarna för de 
grundläggande kurserna och jämför dem med de för 
de gymnasiala kurserna kan man se vissa skillnader. 
Främst är fördelningen över betygen mycket 
jämnare för de gymnasiala kurserna i jämförelse 
med de grundläggande kurserna, där majoriteten av 
betygen är E.
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Diagram 23a på föregående sida visar 
betygsfördelningen för de gymnasiala kurserna på 
Nils Ericson. Det vanligaste betyget eleverna får är 
E, vilket var uppe på 26,8% under våren 2017. Dock 
är det inte lika påtagligt som för de grundläggande 
kurserna på Nils Ericson där siffran ligger på 41,4%. 
Andelen E på de gymnasiala kurserna verkar stiga 
med tiden och visar inga tecken på att vända. 
Andelen underkända betyg för de gymnasiala 
kurserna verkar också vara i en uppåtgående trend 
där fler och fler elever får F i betyg, ett fenomen som 
inte syns för de grundläggande kurserna.  Av de 
högre betygen verkar A, B och C vara i negativa 
trender där andelar sjunker i olika hastighet. A-

betygen uppvisar däremot tecken på en vändning 
under det sista läsåret. Det enda betyget som verkar 
ligga på en stabil nivå är D som varierar mellan 
16,8% och 21,1%.  

Tabell 8a visar betygsfördelningen för de 
gymnasiala kurserna på Nils Ericson uppdelat på 
kön. Som tabellen visar är det oftare fler av männen 
som får underkänt i sina kurser. Från våren 2014 
och framåt har männen kontinuerligt haft högre 
andel underkända betyg jämfört med kvinnorna. 
Det är ganska lika mellan könen för de godkända 
betygen med lite mindre skillnader under vissa läsår 
men inget är direkt iögonfallande.  

 

Tabell 8a. Betygsfördelning gymnasiala kurser – jämförelse mellan män och kvinnor på Nils Ericson 

I diagram 23b presenteras betygsfördelningen för de 
gymnasiala kurserna i Vänerparken. Det betyget 
som flest elever får är E, dock inte en lika stor andel 
som för de grundläggande kurserna som ligger på 
60,9% medan de gymnasiala hade 34,5% under 
senaste terminen. Vänerparken har inte lika stor 
variation på betygen som Nils Ericson men lite 
större spridning än de grundläggande kurserna i 
Vänerparken. Andelen E verkar ha haft en positiv 
trend som tycks ha stabiliserats på senare tid. 
Andelen underkända betyg verkar ligga runt 10%-
strecket med undantag för en avstickare hösten 2015 
till skillnad från de grundläggande kurserna där de 
underkända betygen har legat på en väldigt låg nivå 
tidigare och kom ovanför 10% för första gången 
hösten 2016. Betygen B, C och D verkar följa samma 

mönster där andelarna sjönk vid hösten 2015 och 
hamnade sedan på en lägre nivå och har inte riktigt 
återhämtat sig ännu. Andelar A ligger på en låg nivå 
under alla år och varierar runt 5%-strecket.  

Tabell 8b presenterar en mer detaljerad bild av 
betygsfördelningen uppdelad på kön. Det kan 
utläsas från tabellen att den större delen av de 
underkända betygen kommer från männen. För 
betyget E är det däremot kvinnorna som har de 
högre andelarna, och för betygen A, B och D är 
fördelningen relativt jämn. Spridningen för betyget 
C är ganska jämn men lutar lite åt högre andelar för 
kvinnorna.  Anmärkningsvärt i tabellen är det 
faktum att det är mer än dubbla antalet betyg från 
föregående år.

  

A B C D E F - Antal betyg 

 
Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 

Våren 
2013 8,7% 14,4% 14,6% 19,7% 25,6% 22,0% 17,9% 16,4% 18,9% 18,2% 14,2% 9,3% 1,4% 1,4% 1517 1760 

Hösten 
2013 8,3% 9,7% 15,8% 15,0% 21,3% 25,5% 19,7% 17,5% 19,6% 17,2% 15,2% 15,1% 1,9% 2,6% 1223 1284 

Våren 
2014 10,3% 11,6% 12,5% 14,8% 22,5% 22,3% 16,6% 19,3% 25,8% 18,4% 12,3% 13,7% 1,3% 1,3% 1080 898 

Hösten 
2014 12,9% 11,4% 14,9% 14,0% 23,3% 16,4% 18,6% 16,0% 17,5% 23,4% 12,8% 18,8% 0,7% 0,5% 873 727 

Våren 
2015 7,6% 7,0% 15,0% 9,4% 21,6% 16,2% 19,2% 15,3% 22,2% 28,8% 14,4% 23,2% 0,4%  708 555 

Hösten 
2015 6,3% 4,1% 9,0% 8,2% 20,0% 20,8% 20,8% 17,4% 24,6% 24,7% 19,3% 24,7% 0,6% 1,0% 654 413 

Våren 
2016 4,4% 3,6% 8,5% 9,0% 19,8% 16,7% 24,5% 15,6% 25,7% 28,2% 17,1% 26,9% 1,4% 1,5% 848 532 

Hösten 
2016 5,8% 9,6% 14,1% 17,3% 21,2% 14,1% 20,1% 17,3% 25,4% 28,3% 17,0% 25,1% 1,0% 0,4% 755 502 

Våren 
2017 7,1% 9,0% 7,3% 7,7% 19,5% 13,8% 16,9% 16,7% 27,6% 25,8% 21,7% 27,1% 1,4% 2,6% 646 480 
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Tabell 8b. Betygsfördelning gymnasiala kurser – jämförelse mellan män och kvinnor i Vänerparken 

  

  

A B C D E F - Antal betyg 

 
Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 

Våren 
2013 12,8% 6,7% 18,2% 14,9% 18,3% 27,1% 19,6% 20,3% 22,3% 23,7% 8,9% 7,3% 0,4% 0,6% 721 536 

Hösten 
2013 6,1% 7,5% 13,2% 15,9% 21,0% 20,0% 17,2% 19,4% 32,9% 24,3% 9,6% 12,8% 0,5% 2,0% 395 345 

Våren 
2014 3,3% 4,1% 9,2% 14,6% 22,2% 22,7% 21,1% 21,4% 33,9% 24,7% 10,3% 12,5% 0,6% 0,3% 360 295 

Hösten 
2014 7,0% 5,1% 9,1% 15,0% 21,5% 19,5% 22,0% 22,4% 28,7% 26,2% 11,7% 11,8%  1,3% 428 313 

Våren 
2015 5,1% 5,2% 11,1% 16,3% 22,3% 19,1% 22,6% 22,7% 31,6% 23,9% 7,2% 12,7%  0,8% 332 251 

Hösten 
2015 2,7% 7,3% 7,9% 7,9% 17,3% 10,9% 13,0% 15,8% 40,9% 34,5% 18,2% 23,6% 1,5%  330 165 

Våren 
2016 5,8% 7,2% 7,9% 8,4% 19,4% 18,6% 21,6% 10,2% 33,1% 39,5% 12,2% 16,2% 2,5% 1,2% 278 167 

Hösten 
2016 2,9% 2,9% 9,7% 9,9% 20,4% 11,7% 17,7% 18,1% 41,8% 38,0% 7,4% 19,3% 0,2%  524 171 

Våren 
2017 6,2% 4,6% 8,3% 8,4% 21,1% 19,5% 20,9% 17,0% 35,1% 32,5% 8,4% 18,0% 0,9% 4,2% 1048 323 
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Nationella prov och kursbetyg

En del av de gymnasiala kurserna inom ämnena 
matematik, engelska, svenska och svenska som 
andraspråk på vuxenutbildningen avslutas med ett 
nationellt prov. Relationen mellan resultatet från 
det nationella provet och slutbetyget på kursen 

presenteras i diagrammen nedan. Diagram 24b visar 
att det endast är små skillnader mellan männens 
och kvinnornas överensstämmelse och differens 
mellan provbetyg och kursbetyg. 

Måttet anser antal steg högre eller lägre slutbetyg på kursen än på de nationella proven 

På vuxenutbildningen på Nils Ericson får den 
största andelen elever, 71,6%, samma betyg i kursen 
som på det nationella provet. Över en femtedel, 
20,2%, fick ett kursbetyg som var ett steg högre än 
sitt provbetyg och mindre än en tjugondel, 4,5%, 
fick ett kursbetyg som var ett steg lägre. Några 
enstaka elever fick mellan två och fyra steg högre 
och lägre kursbetyg jämfört med provbetyg. I 

fördelningen över män och kvinnor syns 
skillnaderna i höjningar och sänkningar. En större 
andel kvinnor får ett högre betyg på kursen än 
provet men det är fortfarande allra flest som får 
samma. Andelarna elever som får ett betygssteg 
högre och ett betygssteg lägre är högst för 
kvinnorna, och männen står för de avvikelser som 
innebär tre betygssteg högre och fyra steg lägre.  

Måttet anser antal steg högre eller lägre slutbetyg på kursen än på de nationella proven.   
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Som betygsfördelningen ovan visar är det fler elever 
som får underkänt i kursen jämfört med provet. Mer 
än dubbelt så många fick betyget A på kursen mot  

 

 

det nationella provet och även betygen B och D hade 
högre andelar för kursbetyget. Färre elever fick 
streck (-) på kursen jämfört med provet, alltså hade 
lärarna tillräckligt med underlag för att sätta betyg 
trots avsaknaden av provresultat.

Måttet anser antal steg högre eller lägre slutbetyg på kursen än på de nationella proven.   
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Måttet anser antal steg högre eller lägre slutbetyg på kursen än på de nationella proven.  

På vuxenutbildningen i Vänerparken är det ännu 
större andel elever som får samma betyg på kursen 
som provet jämfört med Nils Ericson. Det bör 
nämnas att det var många fler elever på Nils Ericson 
än i Vänerparken, dock tillräckligt många för att 
kunna jämföras. Mer än en tiondel av eleverna fick 
högre kursbetyg än provbetyg och mindre än en 
tiondel av eleverna fick lägre betyg. Spridningen i 

Vänerparken var mindre än på Nils Ericson då 
högsta ökningen var två steg och största sänkningen 
också var två steg. Uppdelningen på kön visar ett 
par större skillnader såsom att enbart kvinnor har 
fått två steg högre betyg och endast männen har fått 
två steg lägre. En större andel av kvinnorna får ett 
högre kursbetyg och männen får lite fler lägre 
kursbetyg.

Betygsfördelningen för eleverna i Vänerparken 
genererar flera intressanta observationer. Det är 
exakt lika många elever som fått A och B på 
nationella provet som kursbetyg. Många fler elever 

fick underkänt på kursen än provet och även fast en 
del elever inte fick betyg på nationella provet fick 
alla betyg i kursen. 
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UTBILDNING I SVENSKA 
FÖR INVANDRARE - SFI 

tbildning i svenska för invandrare 
skiljer sig från några av de andra 
verksamheterna inom 
Kunskapsförbundet i och med den 
kontinuerliga antagningen och 

individanpassade undervisningen. Det är svårt att 
beräkna de traditionella kvalitetsmåtten för Sfi då 
mätperioderna och utbildningens utformning skiljer 
sig från andra utbildningar, istället beräknas mått 
som anses vara relevanta för de specifika studierna. 
De mätperioderna som används för Sfi är 
approximativa terminer, d v s att vårterminen blir 
från den 1 januari till den 30 juni och höstterminen 
blir från den 1 juli till den 31 december.  

I likhet med de gymnasiala språkkurserna på 
Introduktionsprogrammet Språkintroduktion går 
Sfi-eleverna vidare till nästa kurs när de klarat av sin 
kurs. Det finns tre olika studievägar för Sfi-eleverna 
när de börjar, se figur 1. Vilken ingång eleverna 
använder beror på deras förkunskaper och 
utbildningsbakgrund. Studieväg 1 är för de elever 
som haft kortare eller ingen skolgång, studieväg 2 är 
för de elever som har vissa förkunskaper och 
studieväg 3 är till för de elever som har en längre 
utbildning sedan tidigare. Nivån för eleverna skiljer 
sig alltså redan från start. När eleverna har klarat av 
sin kurs går de vidare till nästa nivå tills de klarat av  

 

 

 

den sista och avslutande kursen för Sfi. En kurs 
betraktas som avklarad om eleven fått minst betyget 
E (godkänd) på det nationella provet för kursen.  

 

Figur 1. Studievägar och delkurser inom Sfi 
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Genomströmning av eleverna per kurs 

Genomströmningsstatistiken för Sfi-utbildningen 
börjar från och med 2014, till skillnad från 
resterande verksamheter inom Kunskapsförbundets 
vuxenutbildning där statistiken startar med 2013. 
Detta beror på att den massiva ökningen av elever 
som började 2014 gör det nästintill omöjligt att 
jämföra de gamla siffrorna med de nya. 

Den genomsnittliga tiden det tar för en elev att klara 
av en delkurs, d v s minst få betyget E, presenteras 
med genomströmningshastigheten. Elevens 
kunskap mäts med ett nationellt prov som sedan 
bedöms och betygssätts. Om eleven saknar 
tillräckliga kunskaper får eleven stanna kvar på den 
aktuella kursen tills det att eleven tillgodosett sig 
tillräckliga kunskaper för att kunna få ett godkänt 
kursprov och därmed avsluta kursen. 

Diagrammet på följande sida redovisar det 
genomsnittliga antalet veckor som det tar för en elev 
att klara av respektive Sfi-kurs. Statistiken är 
uppdelad på studieplats, Nils Ericson och 
Vänerparken.  

Genomströmningshastigheten för eleverna på Sfi-
utbildningarna verkar öka på flera av kurserna i de 
båda orterna. På Nils Ericson har hälften av 
kurserna längre genomströmningstid jämfört med 
föregående termin och den andra hälften kortare, 
medan samtliga kurser på Vänerparken har längre 
genomströmningstid från terminen innan. Det finns 
fortfarande skillnader på genomströmnings-
hastigheten mellan orterna men olikheterna har 
minskat över åren och är nu på en mycket låg nivå 
för de flesta kurser. Historiskt sett har eleverna i 
Vänerparken spenderat mindre tid på varje kurs i 
jämförelse med Nils Ericson, men det verkar ha 
jämnat ut sig med tiden.  

Utvecklingen av statistiken över Sfi-elevernas 
kunskapsresultat fortskrider och i detta års 
kvalitetsrapport kommer två mått att presenteras, 
genomströmningshastighet och betygsfördelning. 
Statistiken är beräknad med hjälp av siffror från vår 

egen databas och bistår vid analysen av utvecklingen 
och används som stöd inför beslut.  

Urvalen för genomströmningen och 
betygsfördelningen är avgränsade till de elever som 
fått ett betyg och därmed avslutat kursen inom den 
aktuella terminen. Skillnaden mellan de två urvalen 
är att elever som fått betyget F inte räknas med i 
genomströmningen men i betygsfördelningen. 
Diagram 26 visar genomströmningshastigheten för 
Sfi-eleverna på de olika kurserna i båda orterna för 
våren 2014 och fram till våren 2017.  

I Trollhättan verkar genomströmningshastigheten 
till viss del bero av vilken kurs eleven läst. Mellan 
den kurs som tog längst och den som tog kortast tid 
under våren 2017, kurs 1B och 3C, skiljer det mer än 
40 veckor. De sista två kurserna, 3C och 3D, är de 
med kortast genomströmningstid under våren 2017 
och 3C har kontinuerligt hållt en låg nivå över åren 
med undantag för två avstickare. Den 
genomsnittliga tiden en elev spenderade på en kurs 
på Nils Ericson varierade mellan 23,8 och 65,2 
veckor, vilket innebär att variationen har ökat. 

I Vänersborg syns också variationer i 
genomströmningen mellan de olika kurserna. 
Skillnaden mellan den kurs som tog kortast tid, 2B, 
och den som tog längst, 1B, under våren 2017 är 
över 35 veckor. Även här har de två senare kurserna, 
3c och 3D, kortare genomströmningstider jämfört 
med de andra kurserna. 3D är den kurs som legat på 
den lägsta nivån under majoriteten av terminerna. I 
genomsnitt spenderade en elev i Vänerparken 
mellan 29,7 och 66,7 veckor vilket betyder att 
variationen har ökat.  

Överlag verkar genomströmningstiderna öka i 
Vänerparken och både öka och minska på Nils 
Ericson. Kurs 1B är fortfarande den kurs som tar 
längst tid i båda städerna, dock minskar skillnaden 
mellan städerna och under våren 2017 var det 
endast 1,2 veckors skillnad. Variationen har ökat i de 
båda orterna men likvärdigheten mellan dem har 
ökat. 
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Jämförelse mellan män och kvinnor 

Det har redan konstaterats att genomströmnings-
hastigheten delvis beror av vilken kurs eleven läser. 
En annan bidragande faktor till hastigheten skulle 
kunna vara personens kön, vilket Skolverkets 
statistik visat skillnader på nationell nivå.  

I tabell 9a och 9b på nästa sida presenteras 
genomströmningen för eleverna på Nils Ericson 
under hösten 2016 och våren 2017 fördelat på 
grupperna män respektive kvinnor.  
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Diagram 26. Jämförelse i genomströmningshastighet för elever som studerat på Sfi-kurser -
antal veckor i genomsnitt för slutförande av kurs
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Tabell 9a. Genomströmningshastigheterna för 
män och kvinnor på Nils Ericson under hösten 
2016 

Tabell 10a. Genomströmningshastigheterna för 
män och kvinnor i Vänerparken under hösten 2016 

 

Tabell 9b. Genomströmningshastigheterna för 
män och kvinnor på Nils Ericson under våren 2017 

 

Som tabellerna visar kan det ibland vara stora 
skillnader  mellan männen och kvinnorna. En del av 
skillnaderna beror helt enkelt på att grupperna är så 
pass små att varje individ får en väldigt stor 
inverkan på resultatet, t ex kurs 1B under hösten 
2016 där ena gruppen representeras av en enda 
individ och skillnaden var över 10 veckor. Andra 
olikheter kan uppstå trots större grupper, som kurs 
2C under hösten 2016 där det skiljer mer än 15 
veckor mellan männen och kvinnorna trots att 
grupperna är större.  

 

 

Även i dessa tabeller kan det urskiljas skillnader 
mellan grupper där ena gruppen består av väldigt få 
individer, t ex kurs 1B under våren 2017 som har 
över 35 veckors skillnad mellan männen och 
kvinnorna, vilket till stor del beror på att männen 
representeras av ett mindre antal individer. Det går 
även att se större skillnader mellan grupper som har 
ett större antal elever, t ex kurs 3D som har mer än 
10 veckor emellan trots att de är många personer i 
varje grupp.  

 

Tabell 10b. Genomströmningshastigheterna för 
män och kvinnor i Vänerparken under våren 2017

Variationerna i genomströmningshastighet finns 
även i Vänerparken och även i detta fall  finns det 
misstankar om att kön är en faktor för 
genomströmningen.  Tabell 10a och 10b visar 
genomströmningen för eleverna i Vänerparken.  

 

 

 

Genomströmning 
Nils Ericson 
hösten 2016 

Män 

Antal veckor 
(antal elever) 

Kvinnor 

Antal veckor 
(antal elever) 

Kurs 1A 26,6 (1) 31,5 (4) 

Kurs 1B 65,0 (1) 41,7 (4) 

Kurs 2B 48,5 (29) 39,9 (22) 

Kurs 2C 24,9 (12) 42,3 (18) 

Kurs 3C 33,6 (28) 28,6 (24) 

Kurs 3D 35,5 (35) 41,6 (43) 

Genomströmning 
Nils Ericson 

våren 2017 

Män 

Antal veckor 
(antal elever) 

Kvinnor 

Antal veckor 
(antal elever) 

Kurs 1A 49,5 (6) 28,2 (10) 

Kurs 1B 62,7 (3) 65,6 (17) 

Kurs 2B 30,9 (33) 33,5 (37) 

Kurs 2C 44,8 (22) 43,8 (27) 

Kurs 3C 25,8 (23) 22,2 (28) 

Kurs 3D 28,0 (41) 29,0 (49) 

Genomströmning 
Vänerparken 

hösten 2016 

Män 

Antal veckor 
(antal elever) 

Kvinnor 

Antal veckor 
(antal elever) 

Kurs 1A 29,0 (2) 17,2 (7) 

Kurs 1B 36,6 (1) 41,9 (4) 

Kurs 2B 23,8 (11) 17,0 (17) 

Kurs 2C 34,8 (12) 28,5 (12) 

Kurs 3C 30,5 (12) 34,4 (18) 

Kurs 3D 31,7 (29) 20,7 (21) 

Genomströmning 
Vänerparken 

våren 2017 

Män 

Antal veckor 
(antal elever) 

Kvinnor 

Antal veckor 
(antal elever) 

Kurs 1A 17,4 (1) 36,6 (8) 

Kurs 1B 93,8 (3) 56,5 (8) 

Kurs 2B 25,9 (21) 34,9 (15) 

Kurs 2C 13,6 (1) 36,3 (20) 

Kurs 3C 40,7 (22) 42,2 (25) 

Kurs 3D 28,3 (16) 35,1 (36) 
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Betygsfördelning Sfi 

Betygen för Sfi-eleverna skiljer sig något från de 
inom grundläggande och gymnasiala kurser, 
exempelvis används inte streck istället för betyg 
inom Sfi. Eleven skrivs istället ut från kursen om 
denne inte deltar på tillräckligt många 

lektionstillfällen för att kunna betygsättas. Diagram 
27a och 27b visar betygsfördelningen för de Sfi-
elever som fått ett betyg under våren 2017 i de olika 
kurserna på Nils Ericson respektive Vänerparken.  

Betygsfördelning Nils Ericson  

Nästan alla elever på Sfi-kurserna på Nils Ericson 
som fått betyg under våren 2017 har klarat gränsen 
för godkänd och fått betyget E eller högre. Endast 
1,1% fick underkänt och de eleverna gick kurs 3D. 
Allra flest elever fick betyget E , därefter D, sedan C, 
B, A och sist F. I en av kurserna, 2C, hade mer än 
hälften av eleverna betyget E, och blev precis 
godkända, medan mer än hälften av eleverna i de 
resterande fem kurserna hade högre betyg. Kurs 1A, 

2B, 3C och 3D hade elever som uppnådde 
kunskapskraven för betygen A och B, och alla kurser 
hade elever som fick betygen C, D och E.  
Föregående termin var det inga elever som fick 
underkänt och en lägre andel elever som fick betyget 
A och D. En större andel elever fick betyget E under 
hösten 2016 och andelarna som fick betygen B och C 
var också större. 

Betygsfördelning Vänerparken 

Alla elever på Sfi-kurserna i Vänerparken som har 
fått betyg under våren 2017 har klarat 
kunskapskraven för godkänt och fått betyget E eller 
högre. De flesta eleverna fick betyget E, därefter D, 
sedan C, efter det B och sist A. I en av kurserna, 2B, 
fick mer än hälften av eleverna ett högre betyg än E 
och resterande fem kurser hade mer än hälften av 

eleverna fått betyget E. Kurs 2B och 3D hade elever 
som fick betyget A; 2B, 3C och 3D hade elever som 
fick betyget B; 2B, 2C, 3C och 3D hade elever som 
fick betyget C; 1B, 2B, 2C, 3C, och 3D hade elever 
som fick betyget D och samtliga kurser hade elever 
som fick betyget E. Föregående termin fick 11,7% av 
eleverna underkänt och ingen fick betyget A.  Det 
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var en större andel elever som fick betygen D och C 
och en mindre andel fick betygen B och E under 
HT16. 

Nationella prov 

Utbildningen i svenska för invandrare har nationella 
prov i kurs B, C och D. Proven är uppdelade på fyra 
delar: läsa, höra, skriva och tala. Resultaten på varje 
delprov vägs samman och ger ett betyg för hela 
provet. Diagrammen visar en jämförelse av 
provdelarna från våren 2017. Ett streck innebär att 
eleven inte fått betyg på provet.  

För kurs B på Nils Ericson är det höga andelar 
godkända betyg på hörförståelse och muntlig 
interaktion, lite lägre för läsförståelse och allra lägst 
för skriftlig produktion. Totalt var det 94,4% som 
fick ett godkänt betyg för hela nationella provet i 
kurs B. För kurs C är det betydligt lägre andel som 
fått ett godkänt betyg på provet. Hörförståelse är det 
delprov som har högst andel godkända betyg, 
läsförståelse och muntlig interaktion ligger båda 

nära två tredjedelar och skriftlig produktion ligger 
lägst med strax över en tredjedel godkända. 
Sammanlagt för nationella provet var det 61,5% som 
fick godkända betyg. I kurs D får fler andelar av 
eleverna minst godkända resultat, än i kurs C, om än 
inte i lika stora andelar som i kurs B. Muntlig 
interaktion har högst andel godkända betyg, tätt 
följt av läsförståelse och lite lägre kommer 
hörförståelse. Skriftlig produktion har betydligt 
färre godkända betyg och är nästan nere på hälften. 
Sammanvägt var det 79,0% som fick ett godkänt 
betyg på provet. 

Skriftlig produktion verkar vara det område som 
eleverna  har svårast för och hörförståelse är överlag 
det område där eleverna presterar bäst på Nils 
Ericson. 

 

I betygsfördelningen framkommer det att kurs B har 
avsevärt fler av de högre betygen. Det vanligaste 
betyget är D, sedan kommer C, efter det E och 
mycket lägre ned kommer F och till sist A.  

Betygsfördelningen gör det tydligt att det är i kurs C 
som de flesta elever inte klarar kunskapskraven för 

godkänt betyg. F är det vanligaste betyget följt av E 
och sedan kommer D, C och B på mycket lägre 
andelar. Kurs D har inte fullt lika många F-betyg 
som kurs C men ligger ändå på en relativ hög nivå. 
För de godkända betygen ser fördelningen normal ut 
där högre betyg får lägre andelar. 
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Diagram 28a. Andelar godkända betyg per provdel
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I Vänerparken är andelarna godkända betyg 
jämnare fördelat över kurserna. Kurs B har höga 
andelar godkända betyg för muntlig interaktion och 
lägst för skriftlig produktion. Skillnaderna mellan 
andelarna för de olika momenten är inte fullt lika 
stora som på Nils Ericson, däremot är de lägre för 
varje individuellt delprov. Totalt får 87,5% av 
eleverna ett godkänt betyg på det nationella provet. 
Fler elever klarar minst godkända resultat på provet 
i kurs C i Vänerparken jämfört med Nils Ericson. 
Dock ligger kurs C överlag lägre än kurs B. 

Läsförståelse och hörförståelse har högst andelar 
godkända betyg och ligger båda över två femtedelar. 
Delprovet med lägst andelar godkända betyg är 
skriftlig produktion, dock ligger det på en mycket 
högre nivå än motsvarande på Nils Ericson. Totalt 
fick 76,8% av eleverna ett godkänt betyg på provet. 
För kurs D fick muntlig interaktion högst andel 
godkända betyg, läsförståelse och hörförståelse 
hamnade inte långt efter och skriftlig produktion 
fick lägst andelar. Sammanvägt fick 85,7% av 
eleverna ett godkänt betyg på det nationella provet. 
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Även i betygsfördelningen syns det att kurs B har 
högst andel godkända. Dock har den inte lika 
mycket av de högre betygen som på Nils Ericson 
utan har allra mest av E och D och endast några få 
A, B och C. För kurs C ser de underkända betygen 
bättre ut. Trots att den fortfarande är högst av de tre 
kurserna är den lägre än motsvarande på Nils 

Ericson. Fördelningen för de högre betygen, över 
betyget E, följer det vanliga mönstret där högre 
betyg får mindre andelar. Kurs D ligger på en ganska 
bra nivå godkända betyg, strax över kurs B. Även 
kurs D följer mönstret där andelarna sjunker när 
betygen stiger, men börjar inte lika lågt och har 
därför fler av de högre betygen än kurs C. 
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YRKESHÖGSKOLAN - 
YH 

rkeshögskolan erbjuder den högsta 
utbildningsnivån inom 
Kunskapsförbundet. Yrkeshögskolans 
utbildningsutbud varierar beroende på 
hur arbetsmarknaden ser ut och 

Myndigheten för Yrkeshögskolan måste godkänna 
en utbildning innan den får startas. Därför 
förändras utbildningskatalogen för varje år. 
Yrkeshögskolan har t ex haft program såsom 
Underhållstekniker, Specialistutbildad 
undersköterska akutsjukvård, Medicinsk sekreterare 
och Filmarbetare. Målet för alla utbildningar på 
Yrkeshögskolan är att alla studerande ska få arbete 
inom sitt område efter avslutade studier. Tabell 11a 
presenterar sysselsättningen för de elever som 
studerade Medicinsk sekreterare, tabell 11b visar 
Filmarbetare, tabell 11c gäller Service och underhåll 
på förnybara energisystem och tabell 11d är för 
Energi- och miljöeffektiv transportlogistik. En 
individ noteras som ”I jobb” eller ”I jobb inom 
området” i uppföljningsarbetet när samtliga elever 
blir kontaktade i en telefonundersökning 6 månader 
efter avslutad utbildning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 11a. Antal studerande som varit i jobb vid 
uppföljning - Medicinsk sekreterare 

 Antal 
studerande 

I jobb I jobb inom 
området 

2015 22 20 20 (91%) 

2014 17 17 17 (100%) 

2013 19 18 18 (95%) 

2012 18 17 15 (83%) 

 

Tabell 11b. Antal studerande som varit i jobb vid 
uppföljning - Filmarbetare 

 Antal 
studerande 

I jobb I jobb inom 
området 

2014 18 18 17 (95%) 

2012 19 19 19 (100%) 

 

Tabell 11c. Antal studerande som varit i jobb vid 
uppföljning – Service och underhåll på förnybara 
energisystem 

 Antal 
studerande 

I jobb I jobb inom 
området 

2015 19 19 12 (63%) 

2014 17 14 8 (47%) 

 

Tabell 11d. Antal studerande som varit i jobb vid 
uppföljning – Energi- och miljöeffektiv 
transportlogistik 

 

 

  

Y 

 Antal 
studerande 

I jobb I jobb inom 
området 

2015 18 13 12 (67%) 

2014 17 10 8 (47%) 
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SÄRSKILD UTBILDNING 
FÖR VUXNA - SÄRVUX 

ärskild utbildning för vuxna är en av de 
mindre enheterna inom 
Kunskapsförbundet. Kurserna som 
eleverna läser kan vara på grundläggande 
eller gymnasial nivå där även 

träningsskolan ingår på den grundläggande nivån. 
Eleverna som läser kurser på träningsskolenivå får 
inte betyg utan intyg att de klarat kursen medan 
övriga kurser på grundläggande och gymnasial nivå 
får betyg. Under läsåret 2016/2017 har totalt 36 
kurser avslutats och eleverna har fått betyg 
respektive intyg på samtliga av kurserna. 

Av de totalt 5 betygen på kurser inom 
grundläggande nivå var 4 (80%) betygsatta med det 
högsta betyget, A, och ett betyg (20%) var betyg C. 
Kurserna på grundläggande nivå som betygsatts var 
Matematik: pengar, naturliga tal, Matematik: 
vardagsmatte, Svenska: Läsa, skriva samt Geografi: 
Kartan. 

31 intyg utfärdades för kurserna på 
träningsskolenivån, vilket motsvarar ett kvitto på att 
man slutfört kursen precis som betygen på 
grundläggande nivå, dock utan de olika 
graderingarna. Kurserna som eleverna på 
träningsskolan fick intyg på under det senaste 
läsåret var delkurser inom ämnena Språk och 
kommunikation samt Natur och miljö. 

Under läsår 2016/2017 avslutade inga elever någon 
kurs på gymnasial nivå, så därför utfärdades inga 
betyg på den nivån. 

Enkäten som gjordes under hösten 2016 visar att 
eleverna på särskild utbildning för vuxna är mycket 
nöjda med sin utbildning. 94% av eleverna trivs med 
sina klasskamrater och samtliga elever uppger att de 
trivs i skolan som helhet samt känner sig trygga där. 
44% av eleverna uppger att skolarbetet är lite svårt, 
men samtidigt säger 96% av eleverna att de får bra 
hjälp av sina lärare och därför indikerar kanske 
detta främst att eleverna utmanas i sitt lärande.

  

S 
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TRIVSEL, ENGAGEMANG, STÖD OCH LUST ATT 
LÄRA 
PÅ KUNSKAPSFÖRBUNDETS SKOLOR ARBETAR VI MED ATT SKAPA DE BÄSTA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR 
ELEVERNAS UTVECKLING OCH LÄRANDE. FÖRUTOM ATT NÅ KUNSKAPSKRAVEN ÄR OCKSÅ OMRÅDEN SOM 
”HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE”, ”ENGAGEMANG OCH LUST ATT LÄRA” SAMT ”STÖD, ANPASSNING OCH 
UTMANING” I UTBILDNINGEN VIKTIGA AVSTÄMNINGSPUNKTER I VÅRT ARBETE.

ELEVENKÄTEN 
arje vår sedan 2015 genomför 
Kunskapsförbundet en elevenkät bland 
eleverna i gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen. Syftet med denna 
enkät är att få reda på hur eleverna 

känner kring de mål som inte klassas som 
kunskapsresultat, såsom trivsel, trygghet, 
motivation, engagemang, stöttning och utmaningar. 
Det vi vill veta är hur väl eleverna tycker att vi lever 
upp till ambitionen att vara ”en drömfabrik där alla 
växer och känner framtidslust” och ger dem 
möjlighet att nå de nationella målen för sina olika 
utbildningsformer. 

Elevenkäten är tänkt ska ge en bild på 
förbundsövergripande nivå över hur väl målen inom 
Hälsa och välbefinnande, Engagemang och lust att 
lära samt Stöd, anpassning och utmaning uppfylls. 
Enkätens frågeområden, tillsammans med 
kunskapsresultaten, motsvarar i stort de 
målområden som finns i de nationella läroplanerna.  

Det finns många analytiska fördelar sett ur ett 
kvalitetsperspektiv med att årligen göra en 
gemensam enkät. Framförallt är det ett sätt att låta 
eleverna själva berätta hur de känner rörande sin 
utbildning och vad de har för upplevelser. Enkäten 
blir i sig ett verktyg för elevernas inflytande. Då 
enkäten i stort ser likadan ut, med vissa 
anpassningar för elever med språkliga eller 
kognitiva utmaningar, för alla elever är det möjligt 
att jämföra Kunskapsförbundets olika verksamheter 
men också att identifiera positiva och negativa 
egenskaper för hela förbundet. Även för mindre 
grupper elever, som ett enskilt program, kan 
egenskaper sticka ut.  

Elevenkäten ställer inga frågor utan ber eleverna att 
ta ställning till ett antal påståenden. Det finns både 
positiva och negativa påståenden och eleverna får 
instämma på en skala mellan 1–4 där 1 innebär att 
eleven inte instämmer alls och 4 att eleven 
instämmer helt med påståendet. Det finns även en 
del frågor där eleverna får möjlighet att skriva fritt 
vad de tycker och komma med idéer om 
förbättringar. 

V 
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Elevenkäten har detta år blivit reviderad för att 
bättre efterlikna Skolinspektionens Skolenkät vilket 
innebär att skalan har ändrats från en femgradig till 
en fyrgradig skala och att vissa påståenden tagits 
bort, ändrats eller lagts till. Resultaten från enkäten 
är därför inte helt jämförbara över åren.  

För en fullständig lista över påståendena som är 
inkluderade i enkäten, samt de övergripande 
resultaten, se bilaga 4. 

Sammanfattning av resultaten våren 2017 
Resultaten från elevenkäten som gjordes under 
våren 2017 visar att majoriteten av eleverna som 
besvarat enkäten trivs bra och anser att 
Kunskapsförbundet erbjuder dem goda 
förutsättningar för att lyckas med sina studier. 
Precis som tidigare år är eleverna på 
vuxenutbildningen överlag mer positiva i sina svar, 
dock ger båda grupperna väldigt bra betyg till sina 
utbildningar. De positiva påståendena hade resultat 
som varierade mellan 2,65 och 3,62 på den 
fyrgradiga skalan, där höga värden är 
eftersträvansvärt. De negativa påståendena där lägre 
resultat innebär positivare elever hade resultat 
mellan 2,48 och 2,08 på skalan. Enkätresultaten 
visar inga större skillnader eller mönster i hur män 
och kvinnor upplever sin utbildning och 
undervisning, varken för gymnasieskolan eller 
vuxenutbildningen. Det verkar dock finnas en liten 
tendens att kvinnorna inom Kunskapsförbundet är 
lite mindre nöjda med studieron och möjligheten till 
extra stöd jämfört med männen. 
 
Många av de mest positiva resultaten handlar om 
hur eleverna upplever relationerna till lärarna och 
lärarnass undervisning. Eleverna tycker att lärarna 
är särskilt bra på att ge likvärdiga förutsättningar för 
män och kvinnor, att de får hjälp när de ber om det 
och att lärarna berättar tydligt vad som ska göras i 
skolarbetet. Elevenkäten visar också att eleverna 
upplever en hög grad av respekt mellan elever och 
lärare och att de har en tillåtande och respektfull 
miljö.  
 
Det finns inget resultat som är uppenbart negativt. 
De minst positiva värdena finns bland 
gymnasieelevernas resultat från påståendena om 
inflytandet över undervisningens innehåll och även 
utformningen av ordningsreglerna som ska ha tagits 

fram gemensamt av elever och lärare. Upplevelsen 
av att skolarbetet är roligt och att det är tillräckligt 
med studiero på lektionerna är möjligen också 
utvecklingsområden för gymnasieskolan.  
 
Att eleverna i Kunskapsförbundet känner sig trygga 
framkommer i resultaten där gymnasieskolan hade 
3,34 och vuxenutbildningen hade 3,62 på den 
fyrgradiga skalan. Dock är detta en viktig fråga och 
målet är att alla i Kunskapsförbundet ska känna sig 
trygga i skolan och därför fortsätter det dagliga 
arbetet med likabehandlings- och 
utvecklingsarbetet.  
 
Trots att skalan har förändrats är det möjligt att 
göra jämförelser med vissa påståenden från den 
gamla enkäten. De påståenden från den gamla 
enkäten som bedömts likvärdiga med den nya har 
fått sina resultat omvandlade till den nya skalan. Vi 
kan t ex jämföra elevernas upplevelse av trygghet 
och konstatera att gymnasieeleverna känner sig 
något mindre trygga 2017 jämfört med 2016, då 
resultaten gått från 3,56 till 3,34. Eleverna på 
vuxenutbildningen hade däremot motsatt resultat, 
från 3,55 till 3,62. Där kände eleverna alltså sig 
tryggare under 2017. Vi kan också se att 
gymnasieeleverna har samma upplevelse av 
studieron under båda läsåren, 2,84, medan 
vuxenutbildningen upplever en förbättrad studiero 
under 2017, från 3,22 till 3,32. 
 
De resultat som framkommit från elevenkäten 
används som underlag i det lagstadgade arbetet mot 
kränkningar, trakasserier och diskriminering som 
genomförs i hela Kunskapsförbundet. Elevenkätens 
resultat används för att belysa utvecklingsområdena 
för såväl Kunskapsförbundet som för dess olika 
enheter.  
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VAD HÄNDE SEDAN? 
HUR HAR DET GÅTT FÖR DE TIDIGARE ELEVER SOM SLUTFÖRT EN UTBILDNING INOM NÅGON AV 
KUNSKAPSFÖRBUNDETS VERKSAMHETER? 

UTBILDNING OCH 
ARBETSMARKNAD 

unskapsförbundet har en betydelsefull 
roll i kommunerna Trollhättan och 
Vänersborg genom att förbundet fyller en 
viktig samhällsfunktion för invånarna. 
Hur väl den funktionen uppfylls 

synliggörs delvis i hur väl man utbildar elever så att 
de blir behöriga till högre studier eller attraktiva på 
arbetsmarknaden.  

Efter avslutad utbildning i Kunskapsförbundet 
kommer våra elever att fortsätta vara verksamma på 
olika ställen. Det kan t ex bli högre studier vid 
universitet och högskolor eller arbete i 
organisationer och företag. För att se vilken 
betydelse utbildningen haft för eleven är det viktigt 
att kontakta hen en tid efter avslutad utbildning för 
att få reda på vilken sysselsättning eleven gick vidare 
till. Det görs för några av våra elevgrupper. 

Uppbyggnaden av det systematiska 
uppföljningsarbetet om tidigare elevers 
sysselsättning fortskrider. Det saknas fortfarande 
resultat över en hel del utbildningar och det är ett 
prioriterat område som det kommer fortsättas 
byggas på. Inom vissa verksamheter är 
uppföljningsarbetet redan igång t ex har vi 
information om att eleverna från Yrkesvux och 
lärlingsutbildningen lyckas ganska bra på 
arbetsmarknaden.   

Istället för läsår använder vuxenutbildningen sig av 
kalenderår i sin uppföljningsstatistik. Detta innebär 
att de elever som avslutade sin utbildning någon 
gång under året kommer att bli uppringda i mars 
efterföljande år. Den statistik som redovisas är alltså 
för de elever som avslutat sin utbildning under 
2016. 

Yrkesutbildning - Yrkesvux 

Under 2016 var det 60 individer som avslutat eller 
avbrutit sin utbildning på Yrkesvux i 
Kunskapsförbundet. Av dessa 60 var det 6 stycken 
(10%) som blev heltidsanställda, 7 (12%) 
deltidsanställda, 7 (12%) studerade vidare, 2 (3%) 
blev arbetslösa och resterande 38 (63%) saknars det 
uppgifter om. 14 (23%) hade en sysselsättning som 
var relaterad till utbildningen, 4 (7%) hade 
orelaterad sysselsättning och återstående 42 (70%) 
saknas det uppgift om.   

Lärlingsutbildning 

Under 2016 avslutade eller avbröt 23 personer sin 
lärlingsutbildning. Av dessa 23 var det 5 (22%) som 
blev heltidsanställda, 5 (22%) deltidsanställda, 4 
(17%)  arbetslösa och  11 (48%) som det saknas 
uppgift om. 11 (48%) av dessa fick en sysselsättning 
som var relaterad till sitt lärlingsområde och resten 
saknas det uppgift om. 

 

K 
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Introduktionsprogrammen 

Gymnasieskolans introduktionsprogram hjälper de 
elever som av någon anledning inte är behörig till ett 
nationellt gymnasieprogram eller 
gymnasielärlingsutbildning, att komplettera sina 
betyg och bli behöriga. Eleverna på 
introduktionsprogrammen har olika förutsättningar 
och har därför individanpassade studieplaner där 
vissa kan bli klara inom ett år och andra behöver 
längre tid. Tabell 12a visar uppföljningsstatistiken 
för de elever som gått på introduktionsprogrammen 
på Birger Sjöberggymnasiet. 

Tabell 12a. Sysselsättning efter avslutat läsår på 
IM – Birger Sjöberggymnasiet läsår 2016/2017 

Birger Sjöberggymnasiet IM-
elever 

Procent 

Nationellt program / 
gymnasielärlingsutbildning 

39 13,8% 

Folkhögskola / Komvux 15 5,3% 

Arbete 3 1,1% 

Arbetsförmedlingen 3 1,1% 

Fortsatt på IM-program 196 69,3% 

Annat (flytt, sjukdom, barn 
etc.) 

27 9,5% 

Summa 283 100% 

På Birger Sjöberggymnasiet var det totalt 283 elever 
på de olika introduktionsprogrammen läsåret 
2016/2017. Av dessa fortsatte den största andelen 
(69,3%) att studera på introduktionsprogrammet 
och den näst största andelen (13,8%) gick vidare till 
ett nationellt program eller 
gymnasielärlingsutbildning följande år. Resterande 
elever studerade på folkhögskola eller kommunal 
vuxenutbildning, arbetade, var inskrivna på 
Arbetsförmedlingen eller hör till kategorin ”annat”.  

Tabell 12b. Sysselsättning efter avslutat läsår på 
IM – Magnus Åbergsgymnasiet läsår 2016/2017 

Magnus 
Åbergsgymnasiet 

IM-
elever 

Procent 

Nationellt program / 
gymnasielärlingsutbildning 

20 22,5% 

Folkhögskola / Komvux 18 20,2% 

Arbete 1 1,1% 

Arbetsförmedlingen 2 2,2% 

Fortsatt på IM-program 17 19,1% 

Annat (flytt, sjukdom, barn 
etc.) 

31 34,8% 

Summa 89 100% 

På Magnus Åbergsgymnasiet var det totalt 89 elever 
på introduktionsprogrammet läsåret 2016/2017. 
Den största andelen av eleverna (34,8%) tillhör 
kategorin ”annat” som innefattar elever som flyttat, 
blivit sjukskrivna och övriga anledningar som inte 
passar in i de andra kategorierna. Andelen av 
eleverna gick vidare till ett nationellt program eller 
gymnasielärlingsutbildning, andelen elever som gått 
vidare till folkhögskola eller komvux och andelen 
elever som fortsatt på IM-program är nästan lika 
stora alla tre; 22,5%, 20,2% och 19,1%. Övriga elever 
arbetade eller var inskrivna på Arbetsförmedlingen.  

Tabell 12c. Sysselsättning efter avslutat läsår på 
IM – Nils Ericsonsgymnasiet läsår 2016/2017 

Nils Ericsonsgymnasiet IM-
elever 

Procent 

Nationellt program / 
gymnasielärlingsutbildning 

9 9,4% 

Folkhögskola / Komvux 9 9,4% 

Arbete 4 4,2% 

Arbetsförmedlingen 6 6,3% 

Fortsatt på IM-program 51 53,1% 

Annat (flytt, sjukdom, barn 
etc.) 

17 17,7% 

Summa 96 100% 

På introduktionsprogrammen på Nils 
Ericsonsgymnasiet var det totala antalet elever 96 
läsåret 2016/2017. Av dessa hade fler än hälften 
(53,1%) fortsatt på ett IM-program. Strax under 10% 
av eleverna gick vidare till ett nationellt program 
eller gymnasielärlingsutbildning och lika många 
gick till folkhögskola eller komvux. Resten av 
eleverna arbetade, var inskrivna på 
Arbetsförmedlingen eller tillhör kategorin ”annat”.  
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SAMMANFATTNING 
Kunskapsförbundet strävar oavbrutet mot den 
uppsatta målbilden att alla elever ska nå alla 
nationella mål och uppleva att Kunskapsförbundet 
fungerar som en drömfabrik för dem. För att 
eleverna ska få de bästa förutsättningarna för att 
uppnå sina framtidsdrömmar mäter vi deras 
lärande. Eftersom att vi anser att en bra utbildning 
är grunden till allt är det viktigt att vi arbetar 
kontinuerligt med att förbättra våra 
utvecklingsområden. Mätresultaten hittar ni, precis 
som de är utan skönomskrivningar, här i 
Kvalitetsrapporten. 

Vi arbetar ständigt för att Kunskapsförbundets 
verksamheter ska uppfylla alla de nationella målen 
och samtidigt alltid förnya och förbättra oss. Det är 
då våra utbildningar har en hög kvalitet. Om vi vet 
var våra elever befinner sig på vägen mot målen är 
det lättare för oss att hjälpa dem i rätt riktning för 
att de ska kunna uppfylla sina ambitioner och 
drömmar. Kvalitetsrapporten är menad att 
användas som ett verktyg för att visa våra 
utbildningars kvalitet och hur väl vi lyckas med att 
hjälpa våra elever att få de förutsättningar de 
behöver för att förverkliga sina drömmar.  

Styrdokumenten kräver att alla elever i 
Kunskapsförbundet ska nå alla mål inom den 
aktuella utbildningen men tyvärr ser det inte ut så 
idag. Vi kan se i våra resultat att i 
Kunskapsförbundet lyckas vi bra med att engagera 
och motivera våra elever att vilja lära sig och 
utvecklas, och även att de mår bra och känner sig 
trygga i skolan. Dock är kunskapsresultaten lägre än 
önskat och utbildningskvaliteten varierar inom 
förbundet, vilket betyder att det finns alldeles för 
stora skillnader inom och mellan skolorna. 
Kvalitetsrapporten används som underlag för 
analys och beslut för de ansvariga på de olika 
nivåerna i Kunskapsförbundet, i det systematiska 
kvalitetsarbetet. Statistiken hjälper till att rikta in 
utvecklingsarbetet mot att förbättra 
kunskapsresultaten samt öka likvärdigheten. 

Kunskapsförbundets måluppfyllelse, i relation till de 
nationella utbildningsmålen, sammanfattas i 
nedanstående punkter: 

» På de nationella programmen på 
gymnasieskolorna är den genomsnittliga 
betygspoängen lägre än den uppsatta målbilden 
och skiftar för mycket mellan programmen. 

» Den genomsnittliga betygspoängen och 
examensandelarna är områden där 
högskoleförberedande program lyckas bättre än 
yrkesprogram.  

» Examensandelarna för Kunskapsförbundets 
gymnasieutbildningar från vårterminen 2017 
varierar för mycket mellan programmen och 
några program ligger på en orimligt låg nivå. 

» Kvinnorna lyckas generellt bättre än männen, 
speciellt på de högskoleförberedande 
programmen är skillnaden mer framträdande. 

» Antal underkända betyg per elev skiljer stort 
mellan programmen och några program ligger 
alldeles för högt. 

» Överlag är resultaten från läsåret 2016/2017 
detsamma för den genomsnittliga 
betygspoängen och lite sämre för 
examensandelar och antal underkända betyg än 
föregående år.  

» Majoriteten av eleverna får samma betyg på 
kursen som de fått på det nationella provet men 
det finns även en ansenlig andel elever som får 
ett högre kursbetyg än provbetyg.  

» Introduktionsprogrammen på Birger 
Sjöberggymnasiet har högst andel godkända 
kurser, Magnus Åbergsgymnasiet har en lite 
lägre andel och Nils Ericsonsgymnasiet ligger 
på en låg nivå. 

» Eleverna på gymnasiesärskolan har ökat den 
genomsnittliga betygspoängen i alla de 
gymnasiesärskolegemensamma ämnena till den 
högsta sammanlagda nivån hittills i 
Kunskapsförbundet.  

» Andelen godkända betyg för grundläggande 
kurser på vuxenutbildningen har minskat i 
Vänerparken och ligger på ungefär samma nivå 
på Nils Ericson jämfört med föregående läsår.  

» Andelen godkända betyg för gymnasiala kurser 
på vuxenutbildningen har ökat i Vänerparken 
och minskat något på Nils Ericson från senaste 
läsåret. 

» Skillnaden i andel godkända kurser mellan 
skolhusen är relativt stor.  

» I betygsfördelningen för de grundläggande och 
gymnasiala kurserna på vuxenutbildningen har 
de högre betygen fått lägre andelar och betygen 
i mitten, och lägre på skalan, har fått högre 
andelar.  
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» Betygsfördelningarna för skolhusen skiljer sig 
åt på sådana sätt som uppmanar till framtida 
analysarbete. 

» Kvinnorna har högre andelar godkända betyg 
än männen på de gymnasiala kurserna men 
lägre andelar på de grundläggande kurserna 
under vårterminen 2017. 

» Majoriteten av de elever som gör ett nationellt 
prov i en gymnasial kurs får samma betyg på 
kursen som på provet. Fler elever får ett högre 
kursbetyg än provbetyg, än tvärtom.  

» Genomströmningshastigheten för eleverna på 
utbildningen i svenska för invandrare har ökat 
för kurserna i Vänerparken och minskat en del 
på Nils Ericson.  

» Differenserna i genomströmningshastighet för 
Sfi-kurserna mellan skolhusen har minskat 
sedan föregående år. 

» Det är större variation i betygfördelningen på 
Nils Ericson där fler av de högre betygen har 
delats ut jämfört med Vänerparken där flest 
elever får betyget E.  

» Resultaten från de nationella proven för Sfi 
visar att eleverna främst har problem med 
området Skriftlig produktion och kurs C är den 
kurs som eleverna har svårast för. Muntlig 
interaktion är det område som eleverna 
presterar bäst i på Nils Ericson och 
Hörförståelse har bäst resultat i Vänerparken.  

» En stor andel av avgångseleverna får jobb inom 
sitt område inom de sex månaderna som 
uppföljningsarbetet pågår.  

» Den reviderade versionen av Elevenkäten som 
gjordes under våren 2017 visade att majoriteten 
av eleverna trivs bra och anser att de får goda 
förutsättningar att lyckas. Precis som tidigare år 
var eleverna på vuxenutbildningen lite mer 
positiva, men båda grupperna gav sina 
utbildningar bra betyg.  

» Förbättringsområden som framkommit ur 
elevenkäten är trygghetsfrågan. Trots positiva 
resultat anses frågan vara så pass viktig att den 
kräver dagligt arbete. På gymnasieskolan är 
även studiero och upplevelsen att skolarbetet är 
roligt utvecklingsområden att arbeta med.   

» Av de 34 elever som avslutat en yrkes- eller 
lärlingsutbildning på vuxenutbildningen och 
svarade i uppföljningsarbetet hade 23 fått 
någon typ av anställning. 

» I Kunskapsförbundet pågår ett kontinuerligt 
utvecklingsarbete för att ständigt förbättras, nå 
målen och närma sig visionen. Direktionen, 
förbundsledningen, rektorer, lärare och all 
annan personal jobbar samtidigt på sina egna 
håll för att förbättra det som just de kan göra. 
Alla små förbättringar på varje nivå har samma 
mål och syfte, att alla elever ska nå alla mål och 
ges likvärdiga förutsättningar att lyckas. När 
målen är uppnådda kommer alla elever ha 
möjlighet att nå sina drömmar om framtiden 
och aktivt bidra till det demokratiska, hållbara 
och globala samhälle som skolan syftar till.  
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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 estetiska verksamheter 

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation 

Programmet för fordonsvård och godshantering 

Programmet för hantverk och produktion (erbjuds ej inom Kunskapsförbundet) 

Programmet för hotell, restaurant och bageri 

Programmet för hälsa, vård och omsorg 

Programmet för samhälle, natur och språk 

Programmet för skog, mark och djur (erbjuds ej inom Kunskapsförbundet) 

 

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 2017 

Skolarbete  Gymnasieskolan Vuxenutbildningen 

Skolarbetet är intressant  2,93 3,35 

Skolarbetet är roligt  2,73 3,26 

Skolarbetet stimulerar mig att lära mer  2,81 3,37 

Skolarbetet är för svårt för mig  2,08 2,37 

Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker  3,49 3,37 

Jag kan få svårare uppgifter om jag vill   3,12 2,99 

Jag kan få extraundervisning om jag skulle behöva det  3,09 2,95 

Jag vet vad jag behöver kunna för att nå kunskapskraven i 

skolan 

 3,01 3,28 

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

skolan 

 2,29 2,42 

Jag har studiero på lektionerna  2,84 3,32 

Jag får för lite utmanande arbetsuppgifter i skolan  2,1 2,46 

Undervisning    

På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi 

ska arbeta med olika skoluppgifter 

 2,78 3,22 

På lektionerna får vi diskutera och debattera olika frågor  3,02 3,49 

På lektionen stör andra elever ordningen i klassrummet  2,48 2,15 

Vi elever har inflytande över undervisningens innehåll  2,65 3,02 

Lärare    

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det  3,36 3,61 

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

förstår 

 3,24 3,59 

Mina lärare förväntar sig att jag ska göra mitt bästa  3,49 3,58 

Mina lärare får mig att tro på mig själv i mitt skolarbete  3,04 3,45 

Mina lärare ser till att de är studiero på lektionerna  3,00 3,42 

Mina lärare ser till att ordningsreglerna på skolan följs  3,18  

Mina lärare uppmuntrar oss elever att reflektera över vad vi 

hör och läser 

 3,09 3,43 

Mina lärare ger killar/män och tjejer/kvinnor samma 

förutsättningar 

 3,42 3,62 

Skolsituation    

I min skola finns det extrauppgifter för de som hinner och 

vill ha det 

 3,15 3,04 

I min skola får jag öva på att göra etiska ställningstaganden  2,94 3,06 

I min skola är vi elever med och påverkar vår skolmiljö  2,94 3,10 

I min skola är vi elever med och bestämmer vilka 

ordningsregler vi ska ha 

 2,65  

I min skola följer eleverna de ordningsregler som finns  2,68  

I min skola respekterar elever och lärare varandra  3,10 3,62 

I min skola respekterar vi varandras olikheter  3,11 3,57 

I min skola finns det elever som jag är rädd för  1,7 1,47 
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I min skola finns det personal som jag är rädd för  1,55 1,45 

I min skola pratar vi om jämställdhet mellan könen  2,75 3,01 

I min skola pratar vi om mänskliga rättigheter  3,10 3,22 

I min skola får jag lära mig att argumentera för min sak  3,06 3,06 

Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har 

varit elak mot en elev 

 3,19 3,22 

Jag känner mig trygg i skolan  3,34 3,62 

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

blivit kränkt 

 3,18 3,26 

Min skola arbetar aktivt med att förhindra kränkande 

behandling 

 3,12 3,42 

Elevhälsan    

Elevhälsogruppen i min skola frågar oss elever om hur vi 

upplever vår skol- och livssituation (exempelvis genom 

samtal med oss eller genom enkät/frågeformulär) 

 2,93  

Jag kan gå och prata med skolsköterskan eller 

kurator/skolpsykolog om vad jag vill, det måste inte ha hänt 

något allvarligt 

 3,38  

På min skola är det OK att lämna lektionen om man känner 

ett behov av att träffa skolsköterskan eller kuratorn 

 3,31  

Skola    

Jag är nöjd med min skola som helhet  3,16 3,48 

Jag skulle rekommendera min skola  3,08 3,49 
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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. Utbildningsnivå 
motsvarar den utbildning som ges på nationella program i gymnasiesärskolan och har samma ämnesplaner som 
gymnasiesärskolan. 

De kurser som elevernas studerade inom Kunskapsförbundets Särskilda utbildning för vuxna 
under läsåret 2016/2017 var: 

Engelska 

Geografi, kartan 

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

Individ och samhälle: närmiljön, historia 

Individ och samhälle: samhällsdebatt, reklam, internet 

Individ och samhälle: Sverige och världen 

Matematik, vardagsmatte 

Matematik: pengar, naturliga tal 

Natur och miljö, de fyra räknesätten 

Natur och miljö, heltal 

Natur och miljö, Människokroppen 

Natur och miljö, Sedlar och mynt, pengar, värde 

Natur och miljö, Tid 

Språk och kommunikation:  turtagning, samspel 

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: Känslor, kroppsspråk, gester 

Språk och kommunikation: ord, begrepp, symboler 
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Språk och kommunikation: skriva på dator eller för hand 

Språk och kommunikation: språket, ordföljd, meningsbyggnad 

Svenska: Läsa, skriva 
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