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Strukturersättning 
 
För att skapa likvärdiga förutsättningar för skolor och förskolor fördelas resurser efter 
barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Förutom strukturersättning ges 
inom ersättning för nyanlända barn och elever och för grundskolor på landsbygden.  
 
I syfte att öka strukturersättningens träffsäkerhet har modellerna reviderats inför 2016. 
När dessa modeller införs behålls graden av omfördelning för förskola och 
gymnasieskola. För grundskola ökar graden av omfördelning. Ersättningarna uppdateras 
årligen utifrån barn- och elevsammansättningen på respektive enhet september månad 
föregående år. Hur skolorna använder resurserna och hur det bidrar till ökad 
måluppfyllelse ska följas upp. Hur modellerna bidrar till en likvärdig skola ska utvärderas.   
 
Statistik om elevernas bakgrund används för att finna systematiska skillnader mellan 
elevgruppers behov.  

Modell för grundskola 
För grundskolan används en modell som skattar risken att eleverna inte når 
grundskolans kunskapsmål. Vilka bakgrundsvariabler som samvarierar med risken att 
eleven inte uppnår målen undersöks statistiskt. För varje individ kopplas avgångsbetyg 
samman med bakgrundsvariabler. Med hjälp av regressionsanalys får man fram hur 
risken att eleven inte uppnår godkänt samvarierar med olika bakgrundsvariabler. 
Statistiska centralbyrån (SCB) har undersökt sambandet mellan bakgrund och resultat 
för fem årskullar av kommunens egna avgångselever i grundskolan, åren 2010 – 2014. 
Ett antal bakgrundsvariabler som antas ha samband med elevens resultat har prövats. De 
variabler som slutgiltigt är med i modellen är de som tillsammans bäst skattar risken att 
eleven inte når målen. Det betyder inte att det finns en automatik mellan att tillhöra en 
viss kategori och risk att inte nå målen. Det betyder endast att det är mer frekvent att 
inte nå målen i en kategori än i en annan. Måttet på att en elev inte har uppnått målen är 
att inte ha uppnått behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram och/eller inte fått 
godkänt i minst två ämnen i årskurs 9. Måttet är valt för att det bedöms samvariera med 
större behov hos eleven. Modellen bygger på Uppsalas elever för att öka 
träffsäkerheten.  
 
Nedanstående kombination av variabler och uppdelningar i kategorier visar sig vid 
regressionsanalys ge den bästa överensstämmelsen mellan prognostiserad risk och 
faktiskt utfall för de fem undersökta årgångarna enligt SCB, det vill säga den bästa 
träffsäkerheten. Modellen kan beskrivas med dess oddskvoter, det vill säga 
sannolikheten att eleven inte uppnår målen relativt en referensgrupp när allt annat är 
lika för övriga variabler i modellen. Till exempel är det 123 procent högre risk att en 
elev inte uppnår målen om någon av elevens föräldrar har högst eftergymnasial 
utbildning jämfört med om någon av dem har forskarutbildning. Detta är relativa mått 
och ingen av dessa grupper har stor risk att inte nå målen jämfört med övriga grupper. 
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Det vill säga oddskvoterna är inga absoluta mått på hur många som inte når målen i en 
given kategori utan säger hur risken har samband med att eleven tillhör en viss kategori 
jämfört med referensgruppen inom variabels kategorier. 
 
Uppdatering av modellen, det vill säga av oddskvoterna, sker vart femte år.  
 
Bakgrundsvariabler, kategorier och oddskvoter för grundskolans beräkningsmodell, 
SCB 2015-10-02 
Bakgrunds-
variabler Kategori Oddskvot 

Kön 
 

• Pojkar 
• Flickor (referens) 

1,16 
1 

Nyligen 
invandrad* 

• För 0-2 år sedan 
• För 3-6 år sedan 
• Svensk bakgrund eller för mer än 6 år sedan (referens) 

24,1 
2,32 
1   

Högsta 
utbildning 
för vårdnads-
havare 

• Förgymnasial utbildning 
• Gymnasial utbildning 
• Eftergymnasial utbildning  
• Forskarutbildning (referens) 

7,95 
5,21 
2,23 
1 

Ekonomiskt 
bistånd 
 

• Modern och/eller fadern har ekonomiskt bistånd 
• Varken modern eller fadern har ekonomiskt bistånd 

(referens) 

2,22 
1 

Boende 
 

• Bor inte med någon av vårdnadshavarna 
• Bor med en av vårdnadshavarna 
• Bor med båda vårdnadshavarna (referens) 

4,51 
1,52 
1 

Hushålls-
inkomst 
 

• Låg 
• Medel 
• Hög (referens) 

2,68 
1,62 
1 

Procent concordance: 78,6  Måttet visar för hur stor andel av eleverna som modellens prognos 
överensstämmer med faktiskt utfall. 

 

*Nyanlända elevers behov kompenseras i en egen ersättning. För att inte skatta detta 
behov två gånger, kommer kriteriet för en nyligen invandrad elev inte att tas med vid 
beräkningen av strukturersättning.  
 
Tillägg för elever i förskoleklass till och med årskurs 2 
Att skapa mindre undervisningsgrupper de första skolåren för elevgrupper med störst 
utmaningar ökar måluppfyllelsen för dessa elever, även långsiktigt. Den generella 
strukturersättningen kompletteras därför med tillägg för elever i förskoleklass till och 
med årskurs 2 där index är över 100. Varje indexenhet över hundra genererar 60 kronor. 
Det vill säga med index 150 beräknas tillägget till 50*60 kronor = 3 000 kronor per 
elev. Inga ytterligare medel är beräknade för detta tillägg utan det görs inom ramen för 
strukturersättningen. 
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Modell för gymnasieskola 
För gymnasieskolan används en modell som skattar risken att eleverna inte når 
gymnasieskolans kunskapsmål. Måttet på att inte uppnått målen är att eleven inom fyra 
år inte nått godkänt i minst 90 procent av programpoängen i gymnasieskolan, vilket 
motsvarar grundläggande högskolebehörighet. Vilka bakgrundsvariabler som 
samvarierar med risken att eleverna inte uppnår detta mål har undersökts statistiskt för 
elever som under åren 2006 – 2010 började gymnasieskolan i Uppsala kommun. 
 
För varje individ kopplas avgångsbetyget för gymnasieskolan samman med elevens 
grundskolebetyg och socioekonomiska bakgrundsvariabler. En regressionsanalys visar 
hur mycket risken att inte uppnå gymnasieskolans mål ökar beroende på olika 
bakgrundsvariabler.  
 
Modellen beskrivs med dess oddskvoter, det vill säga sannolikheten att eleverna inte 
uppnår målen relativt en referensgrupp. Det gäller, när allt annat är lika för övriga 
variabler i modellen. Modellen bygger på Uppsalas elever för att öka träffsäkerheten.  
 
Uppdatering av modellen, det vill säga oddskvoter, sker vart femte år.  
 
Bakgrundsvariabler, kategorier och oddskvoter för gymnasieskolans beräkningsmodell 
SCB 2015-08-25 

Bakgrundsvariabel Kategori Oddskvot 
Meritvärde åk9 Okänt 

0-122,5 
125-167,5 
170-192,5 
195-227,5 
230-262,5 
265-282,5 
285-  (referens) 

33,7 
46,9 
35,0 
16,7 
7,38 
3,00 
1,71 
1 

Ej godkända ämnen 
åk 9 

Ej godkänd i minst ett ämne 
Godkänd i alla ämnen 

1,84 
1 

Bistånd Vårdnadshavare har haft bistånd 
Ej haft bistånd  (referens) 

1,64 
1 

Utbildningsnivå Vårdnadshavare med grundskola eller lägre 
Gymnasieskola 
Eftergymnasial eller högre 
Forskarutbildning  (referens) 

1,37 
1,29 
1,16 
1 

Boende Bor inte med någon av vårdnadshavarna 
Bor med en av vårdnadshavarna 
Bor med båda vårdnadshavarna  (referens) 

1,59 
1,29 
1 

Inkomst Låg 
Medel 
Hög  (referens) 

1,32 
1,27 
1 

Programtyp IM 
Studieförberedande 
Yrkesförberedande  (referens) 

5,73 
1,42 
1 

Procent concordance: 85,5  Måttet visar för hur stor andel av eleverna som 
modellens prognos överensstämmer med faktiskt utfall. 
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Modell för förskola  
För förskolan finns ingen mätbar måluppfyllelse för barnen, därför kan man inte göra en 
modell på samma vis som för grundskolan och gymnasieskolan.  Förskolan skiljer sig 
också på så vis att samarbetet med föräldrarna har större omfattning och betydelse.  När 
behoven skattas för förskolan behöver man därför även beakta att samarbetet med 
föräldrarna kan kräva olika stora insatser från förskolan, beroende på föräldrarnas 
förutsättningar.  
 
Utgångspunkt för förskolans beräkningsmodell är den modell som tillämpades i Uppsala 
åren 2007–2013. Den har nyanserats genom att beakta från vilken typ av land barnens 
föräldrar invandrat. Länder är kategoriserade utifrån Human Development Index (HDI), 
ett mått på ett lands levnadsförhållanden samt ekonomiska och sociala utveckling. 
Denna variabel finns med i modellen som tillämpas 2014-2015 och fångar in skillnader 
i vilka insatser som kan krävas för att skapa ett tillfredsställande samarbetet med 
föräldrarna kring barnet och som till viss del samvarierar med föräldrarnas 
ursprungsland.   
 
Valet av variabler och viktningar bygger på erfarenheter av olika socioekonomiska 
variablers samvariation med barnens behov av mer vuxenkontakt, behovet av att få 
vistas i en mindre grupp m.m. samt vad som krävs i samarbetet med föräldrarna (se 
vidare Förskolans strukturbidrag Dnr BUN 2006-0199). Det betyder inte att tillhöra en 
viss kategori per automatik leder till ett visst behov, däremot bedöms det vara fler barn 
med behov av mer stöd i vissa kategorier än andra. Variablerna är huvudsakligen 
samma som används i grundskolans modell och de samvarierar med risken att inte nå 
grundskolans kunskapsmål. På så vis styrs resurser till förskolor som har en högre andel 
barn som riskerar att inte nå skolans kunskapsmål. Resursförstärkningen ska möjliggöra 
större insatser i förskolan för dessa barn vilket ger dem ökade förutsättningar att 
utvecklas och att klara skolans mål. 
 
Modellen behöver inte uppdateras, men variabler och viktning kan förändras vid 
utvärdering av hur modellen bidrar till en likvärdig förskola och likvärdiga 
förutsättningar för barnen att sedan klara skolan.  
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Variabler, kategorier och vikter för förskolans beräkningsmodell 
Variabler Kategorier  Viktning 
Invandring 
 

Invandrat för mindre än tre år sedan 
Invandrat för 3-6 år sedan 
Invandrat för mer än 6 år sedan eller född i Sverige  

3 
1 
1 

Human 
development 
index (HDI) 

Båda föräldrarna är födda i land med lågt eller medel HDI 
En eller båda föräldrarna är födda i land med högt eller 
mycket högt HDI 

4 
 

1 
Högsta 
utbildning för 
fadern och 
modern 

Förgymnasial utbildning 
Gymnasial utbildning 
Eftergymnasial utbildning  
Forskarutbildning  

4 
2 
1 
1 

Försörjnings-
stöd 

Modern och/eller fadern har försörjningsstöd 
Varken modern eller fadern har försörjningsstöd  

4 
1 

Boende 
 

Barnet bor med en eller ingen av sina vårdnadshavare 
Barnet bor med båda sina vårdnadshavare 

3 
1 
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