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Jämförelse av nationella resultat 2019 

Sammanfattning 

Syftet med denna kvalitetsrapport är att sätta Borås Stads grundskolors resultat i 

relation till resultaten i övriga riket och i jämförbara kommuner. Rapporten är 

en del i huvudmannens uppföljning och analys i grundskolans systematiska 

kvalitetsarbete och upprättas varje år. Rapporten består av utvalda 

betygsresultat för vårterminen 2019 i årskurs 9 och 6 samt resultat från 

nationella prov årskurs 3. Rapporten innehåller också jämförelser mellan Borås 

och sju liknande kommuner avseende förutsättningar och kostnader för 

grundskolan. 

Borås Stad har lägre andel elever i årskurs 1-9 i kommunal grundskola vars 

föräldrar har eftergymnasial utbildning än jämförbara kommuner. Borås Stad 

har samtidigt en högre andel elever i årskurs 1-9 i de kommunala skolorna med 

utländsk bakgrund samt högre andel nyinvandrade och elever med okänd 

bakgrund. Kostnaderna för Borås Stads grundskolor är lägre än för jämförbara 

kommuner. 

Skillnaderna i Borås Stads grundskolors resultat är över lag små mellan åren 

2018 och 2019. I de flesta kategorier befinner sig Borås Stad i rikets mittskikt. 

Resultaten för Borås Stad visar liksom tidigare år oavsett ämne och årskurs på 

en stor variation mellan de olika skolorna. Generellt är flickornas resultat bättre 

än pojkarnas, i såväl Borås Stads skolor som nationellt.  

I årskurs 9 har Borås Stad alltjämt något starkare resultat när det gäller 

meritvärde än när det gäller betyg i alla ämnen och behörighet till gymnasiet. I 

årskurs 6 står sig Borås Stads resultat väl i relation till de jämförbara 

kommunerna, störst förbättring har skett i ämnet svenska som andraspråk. I 

relation till jämförbara kommuner presterar Borås Stads elever i årskurs 3 

däremot de näst lägsta resultaten. 

När Borås Stads resultat analyseras i relation till jämförbara kommuners och 

nationella resultat bekräftas de utvecklingsområden som presenterades i 

kvalitetsrapporten Undervisning och resultat 2019.  
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1 Inledning 

Syftet med denna kvalitetsrapport är att sätta Borås Stads grundskolors resultat i 

relation till resultaten i övriga riket och i jämförbara kommuner. Rapporten är 

en del i huvudmannens uppföljning och analys i grundskolans systematiska 

kvalitetsarbete och upprättas varje år.  

Rapporten består av utvalda betygsresultat för vårterminen 2019 i årskurs 9 och 

6 samt resultat från nationella prov årskurs 3. Rapporten innehåller också 

jämförelser mellan Borås och sju liknande kommuner avseende förutsättningar 

och kostnader för grundskolan. 
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2 Källa, definitioner och skala 

 Källa 

Källa för redovisade resultat är Skolverkets sammanställning (Siris)1. Utifrån 

detta resultat samt även Sveriges kommuner och regioners (SKR) presentation 

Öppna jämförelser2, sammanställer Rådet för främjande av kommunala analyser 

(RKA)3 varje kommuns resultat och redovisar ett nationellt jämförbart resultat 

för respektive huvudman som presenteras i Kommun- och landstingsdatabasen 

(Kolada)4.  

 

 Definitioner 

Uppgifterna avser elever i kommunala skolor i kommunen oberoende av var de 

är folkbokförda.  

Nyinvandrade elever har kommit till Sverige de senaste fyra åren. De har inte 

bott i Sverige eller gått i svensk skola tidigare.  

Elever med okänd bakgrund saknar uppgift om personnummer, till exempel för 

att de ännu inte blivit folkbokförda i Sverige (Skolverket).  

 

Alla kommuner, ovägt medel: ett värde som beskriver genomsnittet för Sveriges 

kommuner – hur det ser ut i en genomsnittlig kommun. Det beräknas genom 

att summera alla kommuners värde och dividera med 290.  

Riket: det mått som motsvarar hur något är för en genomsnittlig invånare 

(brukare/patient/elev) i Sverige, och kan ofta redovisas även om värdena för 

enskilda kommuner inte får redovisas av sekretesskäl. 

Liknande kommuner: en jämförelsegrupp med sju kommuner som strukturellt 

liknar den kommun som är i fokus.  

Vilka som väljs ut som liknande kommuner eller regioner baseras till största del 

på referenskostnaden (70 procent), men också på invånarantal (30 procent). 

Referenskostnaden bygger på kostnadsutjämningen och indikerar vad 

respektive verksamhet borde kosta, enligt kostnadsutjämningssystemet, om 

kommunen bedriver verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå och 

effektivitet. De kommuner som ligger närmast varandra vad gäller förväntad 

kostnad för en verksamhet samt invånarantal bildar alltså en jämförelsegrupp. 

Liknande kommuner är därför framför allt relevant för kostnadsjämförelser 

(Kolada). 

                                                      
1 http://siris.skolverket.se 
2 https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser.275.html 
3 RKA är en ideell förening med svenska staten och Sveriges Kommuner och Regioner som 
medlemmar. 
4 https://www.kolada.se 
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Det modellberäknade (B) resultatet jämför skolenhetens faktiska (F) 

genomsnittliga resultat med samtliga skolors genomsnittliga resultat i 

förhållande till hur elevsammansättningen är på de olika skolenheterna.  

De modellberäknade värdena i SALSA (Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala 

SambandsAnalyser) beräknas genom regressionsanalys. Det är ett objektivt sätt 

att beskriva sambandet mellan flera bakgrundsvariabler och betygsresultatet. 

Det är ett modellberäknat värde för varje resultatmått Andel elever som 

uppnått kunskapskraven respektive det Genomsnittliga meritvärdet. 

Skillnaden mellan skolenhetens faktiska betygsvärde (F) och det 

modellberäknade betygsvärdet (B) kallas residual (R). Residualen är antingen 

positiv, negativ eller noll vilket innebär att en skolenhets betygsvärde ligger 

över, under eller lika det modellberäknade betygsvärdet. Residualen visar om en 

skolenhets resultat är högre eller lägre jämfört med om skolenheten påverkats 

av bakgrundsfaktorerna i samma grad som gäller genomsnittligt för alla 

skolenheter (Skolverket). 

 

 Skala 

2.3.1 Trefärgad skala 

25 % 50 % 25 % 

 

Skalan indikerar vilka kommuner vars resultat i jämförelse med alla kommuners 

resultat placerar sig på skalan: 25 procent med lägst resultat, 50 procent med 

medelresultat och 25 procent med bäst resultat.  

 

2.3.2 Graderad färgskala 

46,0 

8,0 

32,0 

3,0 

1,0 

1,0 

17,0 

 

I den graderade färgskalan får högsta talet en mörkblå färg och lägsta talet en 

vit färg.  
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3 Beskrivning av nuläge 

 Årskurs 9 

 

3.1.1 Elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, (alla elever), 
andel (%) 

Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, (alla elever), andel (%) 

  2016 Förändring 2017 Förändring 2018 Förändring 2019 

Borås (kommunala 
skolor) 

74,2 -4,7 69,5 0,2 69,7 -0,4 69,3 

Alla kommuner, 
ovägt medel 

75,6 -5,2 70,4 2,1 72,5 -0,6 71,9 

Riket 76,4 -4,6 71,8 1,7 73,5 -0,1 73,4 

 
 
Trendkurva  

 
 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2019 
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Jämförelse med liknande kommuner 2019 

 

Från Vänster: Gävle (66,6), Sundsvall (66,9), Borås (69,3), Norrköping (69,3), Kristianstad 

(69,9), Halmstad (71,4), Växjö (71,9) och Lund (82,8). 

 
Olika kommunala skolor jämfört med alla kommunala skolor i riket 2019 

 
Från Vänster: Särlaskolan (48,4), Bodaskolan (51,2), Erikslundskolan (63,6), Daltopskolan 

(66,1), Viskaforsskolan (66,2), Dalsjöskolan (66,7), Fristadskolan (74,8), Engelbrektskolan (79,5) 

och Sandgärdskolan (91,0). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Borås Stad 
Datum 

2020-03-24 
      

      
Sida 

10(36) 

 

Jämförelse av nationella resultat 2019 

3.1.2 Elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, (exkl. 
nyinvandrade och okänd bakgrund), andel (%) 

Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, (exkl. nyinvandrade och 
okänd bakgrund), andel (%) 

  2016 Förändring 2017 Förändring 2018 Förändring 2019 

Borås (kommunala 
skolor) 

77,5 -3,7 73,8 0,8 74,6 -1,2 73,4 

Alla kommuner, 
ovägt medel 

79,2 -1,1 78,1 -0,2 77,9 -1,9 76,0 

Riket 80,0 -1,1 78,9 -0,1 78,8 -1,4 77,4 

 
 
Trendkurva 

 

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2019 

 
 
Jämförelse med liknande kommuner 2019 

 

Från Vänster: Sundsvall (68,9), Gävle (70,4), Norrköping (71,9), Borås (73,4), Kristianstad 

(75,5), Halmstad (76,2), Växjö (78,0) och Lund (87,2). 
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3.1.3 Meritvärde, genomsnitt (17 ämnen), (alla elever) 

Elever i åk. 9, meritvärde, genomsnitt (17 ämnen), (alla elever) 

  2016 Förändring 2017 Förändring 2018 Förändring 2019 

Borås (kommunala 
skolor) 

220,9 -8,1 212,8 9,1 221,9 -1,8 220,1 

Alla kommuner, 
ovägt medel 

219,3 -7,8 211,5 6,2 217,7 0,7 218,4 

Riket 224,8 -7,1 217,7 5,6 223,3 1,2 224,5 

 
 
Trendkurva  

 
 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2019 
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Jämförelse med liknande kommuner 2019 

 
Från Vänster: Gävle (208,1), Sundsvall (212,7), Kristianstad (217,9), Norrköping (218,4), Borås 

(220,1), Halmstad (222,3), Växjö (222,3) och Lund (249,3). 

 

Olika kommunala skolor jämfört med alla kommunala skolor i riket 2019 

 

Från Vänster: Särlaskolan (191,6), Bodaskolan (192,2), Viskaforsskolan (198,6), Erikslundskolan 

(202,1), Fristadskolan (223,7), Dalsjöskolan (224,8), Daltopskolan (226,9), Engelbrektskolan 

(241,3) och Sandgärdskolan (243,0)   
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3.1.4 Meritvärde, genomsnitt (17 ämnen), (exkl. nyinvandrade och 
okänd bakgrund) 

Elever i åk. 9, meritvärde, genomsnitt (17 ämnen), (exkl. nyinvandrade och 
okänd bakgrund) 

  2016 Förändring 2017 Förändring 2018 Förändring 2019 

Borås (kommunala 
skolor) 

225,7 -6,5 219,2 10,4 229,6 -4,3 225,3 

Alla kommuner, 
ovägt medel 

224,9 0,1 225,0 1,7 226,7 -1,5 225,2 

Riket 230,4 0,0 230,4 1,6 232,0 -0,7 231,3 

 
Trendkurva 

 

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2019 

 
 
Jämförelse med liknande kommuner 2019 

 
Från Vänster: Gävle (215,9), Sundsvall (216,2), Norrköping (223,0), Borås (225,3), Kristianstad 

(228,2), Halmstad (231,7), Växjö (233,3) och Lund (257,0). 
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3.1.5 Elever som är behöriga till yrkesprogram, (alla elever), andel (%) 

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, (alla elever), andel (%) 

  2016 Förändring 2017 Förändring 2018 Förändring 2019 

Borås (kommunala 
skolor) 

84,8 -6,3 78,5 1,5 80,0 -0,1 79,9 

Alla kommuner, 
ovägt medel 

85,5 -6,1 79,4 2,5 81,9 -0,5 81,4 

Riket 86,0 -5,5 80,5 2,2 82,7 -0,2 82,5 

 
Trendkurva 

 
 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2019 

 
 
 
Jämförelse med liknande kommuner 2019 

 
Från Vänster: Norrköping (77,0), Sundsvall (78,0), Gävle (78,7), Kristianstad (79,5), Borås 

(79,9), Växjö (80,4), Halmstad (80,5) och Lund (87,5). 
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Olika kommunala skolor jämfört med alla kommunala skolor i riket 2019 

 
Från Vänster: Bodaskolan (65,6), Särlaskolan (71,0), Erikslundskolan (71,6), Viskaforsskolan 

(73,5), Daltopskolan (76,2), Dalsjöskolan (78,5), Engelbrektskolan (88,0), Fristadskolan (89,1) 

och Sandgärdskolan (94,8). 
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3.1.6 Elever som är behöriga till yrkesprogram, (exkl. nyinvandrade och 
okänd bakgrund), andel (%) 

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, (exkl. nyinvandrade och okänd 
bakgrund.), andel (%) 

  2016 Förändring 2017 Förändring 2018 Förändring 2019 

Borås (kommunala 
skolor) 

88,2 -5,3 82,9 1,5 84,4 -0,6 83,8 

Alla kommuner, 
ovägt medel 

88,9 -2,0 86,9 0,1 87,0 -1,5 85,5 

Riket 89,6 -1,8 87,8 0,1 87,9 -1,2 86,7 

 
Trendkurva 

 
 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2019 

 
 
Jämförelse med liknande kommuner 2019 

 
Från Vänster: Norrköping (79,9), Sundsvall (80,2), Gävle (83,1), Borås (83,8), Kristianstad 

(85,3), Halmstad (86,0), Växjö (86,7) och Lund (91,7). 
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3.1.7 Sammanfattande tabell 

Betygskategori Urvalsområde 2016 Förändring 2017 Förändring 2018 Förändring 2019 

Elever i åk. 9 som 
uppnått kunskapskraven 

i alla ämnen, (alla 
elever), (%) 

Borås (kommunala skolor) 74,2 -4,7 69,5 0,2 69,7 -0,4 69,3 

Alla kommuner, ovägt 
medel 

75,6 -5,2 70,4 2,1 72,5 -0,6 71,9 

Riket 76,4 -4,6 71,8 1,7 73,5 -0,1 73,4 

Elever i åk. 9 som 
uppnått kunskapskraven 

i alla ämnen (exkl. 
nyinvandrade och okänd 

bakgrund), (%) 

Borås (kommunala skolor) 77,5 -3,7 73,8 0,8 74,6 -1,2 73,4 

Alla kommuner, ovägt 
medel 

79,2 -1,1 78,1 -0,2 77,9 -1,9 76,0 

Riket 80,0 -1,1 78,9 -0,1 78,8 -1,4 77,4 

  

Elever i åk. 9, 
meritvärde genomsnitt 

(17 ämnen), (alla elever) 

Borås (kommunala skolor) 220,9 -8,1 212,8 9,1 221,9 -1,8 220,1 

Alla kommuner, ovägt 
medel 

219,3 -7,8 211,5 6,2 217,7 0,7 218,4 

Riket 224,8 -7,1 217,7 5,6 223,3 1,2 224,5 

Elever i åk. 9, 
meritvärde, (exkl. 

nyinvandrade och okänd 
bakgrund) 

Borås (kommunala skolor) 225,7 -6,5 219,2 10,4 229,6 -4,3 225,3 

Alla kommuner, ovägt 
medel 

224,9 0,1 225,0 1,7 226,7 -1,5 225,2 

Riket 230,4 0,0 230,4 1,6 232,0 -0,7 231,3 

  

Elever i åk. 9 som är 
behöriga till 

yrkesprogram, (alla 
elever), (%) 

Borås (kommunala skolor) 84,8 -6,3 78,5 1,5 80,0 -0,1 79,9 

Alla kommuner, ovägt 
medel 

85,5 -6,1 79,4 2,5 81,9 -0,5 81,4 

Riket 86,0 -5,5 80,5 2,2 82,7 -0,2 82,5 

Elever i åk. 9 som är 
behöriga till 

yrkesprogram, (exkl. 
nyinvandrade och okänd 

bakgrund.) (%) 

Borås (kommunala skolor) 88,2 -5,3 82,9 1,5 84,4 -0,6 83,8 

Alla kommuner, ovägt 
medel 

88,9 -2,0 86,9 0,1 87,0 -1,5 85,5 

Riket 89,6 -1,8 87,8 0,1 87,9 -1,2 86,7 
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3.1.8 Jämförelse kön 

Betygskategori Kön Urvalsområde 2016 Förändring 2017 Förändring 2018 Förändring 2019 

Elever i åk. 9 som uppnått 
kunskapskraven i alla 

ämnen, kommunala skolor, 
andel (%) 

Tjej 

Borås (kommunala 
skolor) 79,4 -6,5 72,9 1,7 74,6 -2,3 72,3 

Alla kommuner, 
ovägt medel 79,4 -2,7 76,7 0,4 77,1 -1,3 75,8 

Riket 79,4 -2,1 77,3 -0,3 77,0 -0,4 76,6 

Kille 

Borås (kommunala 
skolor) 69,0 -2,3 66,7 -1,3 65,4 1,4 66,8 

Alla kommuner, 
ovägt medel 72,8 -7,2 65,6 2,9 68,5 -0,1 68,4 

Riket 73,7 -6,6 67,1 3,0 70,1 0,3 70,4 

Elever i åk. 9 som uppnått 
kunskapskraven i alla 

ämnen (exkl. nyinvandrade 
och okänd bakgrund) (%) 

Tjej 

Borås (kommunala 
skolor)     76,2 2,6 78,8 -2,6 76,2 

Alla kommuner, 
ovägt medel     81,2 0,1 81,3 -1,7 79,6 

Riket     81,4 -0,3 81,1 -0,9 80,2 

Kille 

Borås (kommunala 
skolor)     71,6 -0,8 70,8 0,3 71,1 

Alla kommuner, 
ovägt medel     75,5 -0,4 75,1 -2,3 72,8 

Riket     76,6 0,0 76,6 -1,7 74,9 

  

Elever i åk. 9, meritvärde 
kommunala skolor, 

genomsnitt (17 ämnen), 
(alla elever) 

Tjej 

Borås (kommunala 
skolor) 238,1 -13,1 225,0 10,8 235,8 -1,1 234,7 

Alla kommuner, 
ovägt medel 233,6 -2,4 231,2 3,2 234,4 -0,3 234,1 

Riket 238,4 -2,5 235,9 2,5 238,4 0,1 238,5 

Kille 

Borås (kommunala 
skolor) 203,8 -1,6 202,2 7,2 209,4 -1,2 208,2 

Alla kommuner, 
ovägt medel 206,3 -11,4 194,9 7,9 202,8 1,3 204,1 

Riket 212,3 -10,2 202,1 7,6 209,7 1,8 211,5 

Elever i åk. 9, meritvärde 
kommunala skolor (exkl. 
nyinvandrade och okänd 

bakgrund) 

Tjej 

Borås (kommunala 
skolor)     230,2 13,3 243,5 -3,4 240,1 

Alla kommuner, 
ovägt medel     239,3 2,0 241,3 -0,7 240,6 

Riket     243,6 1,4 245,0 0,0 245,0 

Kille 

Borås (kommunala 
skolor)     209,4 7,2 216,6 -3,6 213,0 

Alla kommuner, 
ovägt medel     211,5 1,1 212,6 -1,7 210,9 

Riket     218,2 1,6 219,8 -1,2 218,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Borås Stad 
Datum 

2020-03-24 
      

      
Sida 

19(36) 

 

Jämförelse av nationella resultat 2019 

 
 

Betygskategori Kön Urvalsområde 2016 Förändring 2017 Förändring 2018 Förändring 2019 

Elever i åk. 9 som är 
behöriga till yrkesprogram, 
kommunala skolor, andel 

(%)), (alla elever) 

Tjej 

Borås (kommunala 
skolor) 87,6 -6,9 80,7 1,8 82,5 -0,6 81,9 

Alla kommuner, 
ovägt medel 87,1 -3,0 84,1 0,4 84,5 -1,5 83,0 

Riket 87,6 -2,8 84,8 0,4 85,2 -0,9 84,3 

Kille 

Borås (kommunala 
skolor) 82,0 -5,4 76,6 1,2 77,8 0,5 78,3 

Alla kommuner, 
ovägt medel 83,5 -8,5 75,0 4,0 79,0 -0,2 78,8 

Riket 84,6 -7,8 76,8 3,6 80,4 0,5 80,9 

Elever i åk. 9 som är 
behöriga till yrkesprogram 
(exkl. nyinvandrade och 
okänd bakgrund.) (%) 

Tjej 

Borås (kommunala 
skolor)     84,0 2,7 86,7 -1,7 85,0 

Alla kommuner, 
ovägt medel     87,7 0,0 87,7 -1,3 86,4 

Riket     88,8 0,0 88,8 -0,9 87,9 

Kille 

Borås (kommunala 
skolor)     82,0 0,3 82,3 0,4 82,7 

Alla kommuner, 
ovägt medel     84,9 0,4 85,3 -1,8 83,5 

Riket     86,8 0,3 87,1 -1,4 85,7 
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3.1.9 Genomsnittligt meritvärde avvikelse från modellberäknat värde 
kommunala skolor, (alla elever) 

Elever i åk. 9, genomsnittligt meritvärde avvikelse från modellberäknat värde 
kommunala skolor (17 ämnen), (alla elever) 

  2016 Förändring 2017 Förändring 2018 Förändring 2019 

Borås (kommunala skolor) -0,4 -7,3 -7,7 11,9 4,2 -4,4 -0,2 

Alla kommuner  -3,1 0,1 -3,0 0,5 -2,5 -0,2 -2,7 

 
Trendkurva 

 

 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2019 

 
 
 
Jämförelse med liknande kommuner 2019 

 
Från Vänster: Sundsvall (-18,5), Gävle (-14,8), Växjö (-6,7), Halmstad (-3,9), Kristianstad (-1,7), 

Borås (-0,2), Norrköping (-0,1) och Lund (0,9) 
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SALSA 2019 

  Bakgrundsinformation  Genomsnittligt meritvärde 

Skolenhet 
Föräldrarnas 
genomsnittliga 
utbildningsnivå 

Andel (%) 
nyinvandrade 

Andel (%) 
födda 
utomlands 

Andel 
(%) med 
utländsk 
bakgrund 

Andel 
(%) 
pojkar 

Faktiskt 
värde (F) 

Modell- 
beräknat 
värde 
(B) 

Residual 
(R=F-B) 

Bodaskolan 7-9 2,02 17 - - 52 192 199 -7 

Dalsjöskolan 7-9 2,16 12 - - 53 225 213 11 

Daltorpskolan 7-9 2,10 7 - - 50 227 213 13 

Engelbrektskolan 7-9 2,42 5 - - 52 241 239 2 

Erikslundskolan 7-9 1,94 1 - - 68 202 202 0 

Fristadskolan 7-9 2,27 3 - - 61 224 228 -4 

Sandgärdskolan 2,40 1 - - 52 243 241 2 

Särlaskolan 7-9 1,95 19 - - 61 192 189 2 

Viskaforsskolan 7-9 2,10 9 - - 54 199 211 -13 

Riksmedelvärde 2,30 6 - - 52 230 - - 
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 Årskurs 6 

3.2.1 Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, andel (%) 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, andel (%) 

  2016 Förändring 2017 Förändring 2018 Förändring 2019 

Borås (kommunala skolor) 88,6 -1,3 87,3 0,6 87,9 -0,9 87,0 

Alla kommuner,  89,1 -0,8 88,3 -0,5 87,8 -1,9 85,9 

Riket 89,9 -1,1 88,8 -0,1 88,7 -1,6 87,1 

 
Trendkurva 

 

 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2019 

 

 
Jämförelse med liknande kommuner 2019 

 

Från Vänster: Gävle (84,1), Norrköping (84,5), Kristianstad (84,8) Halmstad (84,9), Sundsvall 

(86,5), Växjö (86,5), Borås (87,0) och Lund (90,2). 
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3.2.2 Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, andel (%) 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, andel (%) 

  2016 Förändring 2017 Förändring 2018 Förändring 2019 

Borås (kommunala skolor) 92,7 0,4 93,1 0,3 93,4 0,0 93,4 

Alla kommuner,  93,3 -0,3 93,0 0,1 93,1 -1,4 91,7 

Riket 94,3 -0,6 93,7 0,2 93,9 -0,6 93,3 

 
Trendkurva 

 
 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2019 

 

 
Jämförelse med liknande kommuner 2019 

 
Från Vänster: Gävle (91,5), Norrköping (91,9), Sundsvall (92,2), Halmstad (92,3), Borås (93,4), 

Kristianstad (94,3), Lund (94,9) och Växjö (96,6). 
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3.2.3 Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska som andraspråk, 
andel (%) 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska som andraspråk, andel (%) 

  2016 Förändring 2017 Förändring 2018 Förändring 2019 

Borås (kommunala skolor) 59,1 -3,9 55,2 -0,8 54,4 11,3 65,7 

Alla kommuner,  57,3 1,7 59,0 0,6 59,6 -0,7 58,9 

Riket 57,5 0,2 57,7 2,2 59,9 0,3 60,2 

 
Trendkurva 

 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2019 

 
 
Jämförelse med liknande kommuner 2019 

 
Från Vänster: Lund (45,1), Sundsvall (45,2), Växjö (55,1), Kristianstad (58,0) Gävle (60,4), 

Halmstad (62,4), Norrköping (63,4) och Borås (65,7). 
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3.2.4 Sammanfattande tabell 

Betygskategori Urvalsområde 2016 Förändring 2017 Förändring 2018 Förändring 2019 

Elever i åk 6 med lägst 
betyget E i matematik, (%) 

Borås (kommunala skolor) 88,6 -1,3 87,3 0,6 87,9 -0,9 87,0 

Alla kommuner, ovägt medel 89,1 -0,8 88,3 -0,5 87,8 -1,9 85,9 

Riket 89,9 -1,1 88,8 -0,1 88,7 -1,6 87,1 

  

Elever i åk 6 med lägst 
betyget E i Svenska, (%) 

Borås (kommunala skolor) 92,7 0,4 93,1 0,3 93,4 0,0 93,4 

Alla kommuner, ovägt medel 93,3 -0,3 93,0 0,1 93,1 -1,4 91,7 

Riket 94,3 -0,6 93,7 0,2 93,9 -0,6 93,3 

  

Elever i åk 6 med lägst 
betyget E i Svenska som 

andraspråk, (%) 

Borås (kommunala skolor) 59,1 -3,9 55,2 -0,8 54,4 11,3 65,7 

Alla kommuner, ovägt medel 57,3 1,7 59,0 0,6 59,6 -0,7 58,9 

Riket 57,5 0,2 57,7 2,2 59,9 0,3 60,2 

 

3.2.5 Jämförelse kön 

Betygskategori   Urvalsområde 2016 Förändring 2017 Förändring 2018 Förändring 2019 

Elever i åk 6 med lägst 
betyget E i matematik, 

(%) 

Tjej 

Borås (kommunala 
skolor) 89,0 -1,6 87,4 1,7 89,1 0,2 89,3 

Alla kommuner, 
ovägt medel 90,6 -0,5 90,1 -0,9 89,2 -2,6 86,6 

Riket 91,0 -0,8 90,2 -0,4 89,8 -1,4 88,4 

Kille 

Borås (kommunala 
skolor) 88,2 -0,9 87,3 -0,4 86,9 -2,1 84,8 

Alla kommuner, 
ovägt medel 87,6 -0,3 87,3 -0,7 86,6 -2,9 83,7 

Riket 88,9 -1,4 87,5 0,1 87,6 -1,6 86,0 

  

Elever i åk 6 med lägst 
betyget E i Svenska, 

(%) 

Tjej 

Borås (kommunala 
skolor) 96,0 -1,5 94,5 2,4 96,9 -0,7 96,2 

Alla kommuner, 
ovägt medel 96,2 -0,5 95,7 0,3 96,0 -0,3 95,7 

Riket 97,0 -0,6 96,4 0,4 96,8 -0,4 96,4 

Kille 

Borås (kommunala 
skolor) 89,7 2,2 91,9 -1,3 90,6 0,1 90,7 

Alla kommuner, 
ovägt medel 90,6 -0,1 90,5 1,0 91,5 -3,1 88,4 

Riket 91,7 -0,5 91,2 0,1 91,3 -0,9 90,4 

  

Elever i åk 6 med lägst 
betyget E i Svenska 
som andraspråk, (%) 

Tjej 

Borås (kommunala 
skolor) 75,8 -22,2 53,6 8,6 62,2 12,2 74,4 

Alla kommuner, 
ovägt medel 67,7 -1,0 66,7 3,2 69,9 -2,3 67,6 

Riket 63,7 -0,3 63,4 3,0 66,4 0,4 66,8 

Kille 

Borås (kommunala 
skolor) 50,0 6,5 56,5 -10,3 46,2 10,8 57,0 

Alla kommuner, 
ovägt medel 56,3 1,8 58,1 -0,5 57,6 -1,6 56,0 

Riket 52,4 0,7 53,1 1,3 54,4 0,3 54,7 
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 Årskurs 3 

3.3.1 Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för 
ämnesprovet i matematik, andel (%) 

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i 
matematik, andel (%) 

Urvalsområde 2016 Förändring 2017 Förändring 2018 Förändring 2019 

Borås (kommunala skolor) 63 -2 61 5 66 -6 60 

Alla kommuner, ovägt medel 65 0 65 2 67 -5 62 

Riket 68 -1 67 2 69 -4 65 

 
 
Trendkurva  

 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2019 

 
 
Jämförelse med liknande kommuner 2019 

 
Från Vänster: Kristianstad (59), Borås (60), Växjö (63), Halmstad (63), Sundsvall (63), 

Norrköping (64), Gävle (66), och Lund (70). 
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3.3.2 Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för 
ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, andel (%) 

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska 
och svenska som andraspråk, andel (%) 

Urvalsområde 2016 Förändring 2017 Förändring 2018 Förändring 2019 

Borås (kommunala skolor) 75 -7 68 -1 67 5 72 

Alla kommuner, ovägt medel 75 -2 73 -2 71 3 74 

Riket 77 -1 76 -3 73 3 76 

 
Trendkurva 

 

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2019 

 

Jämförelse med liknande kommuner 2019 

 
Från Vänster: Kristianstad (72), Borås (72), Norrköping (73), Halmstad (75), Gävle (76), 

Sundsvall (76), Växjö (78), och Lund (81) 
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3.3.3 Sammanfattande tabell 

Betygskategori Urvalsområde 2016 Förändring 2017 Förändring 2018 Förändring 2019 

Elever i åk 3 som deltagit 
i alla delprov som klarat 

alla delprov för 
ämnesprovet i 
matematik, (%) 

Borås (kommunala skolor) 63 -2 61 5 66 -6 60 

Alla kommuner, ovägt medel 
65 0 65 2 67 -5 62 

Riket 68 -1 67 2 69 -4 65 

  
Elever i åk 3 som deltagit 
i alla delprov som klarat 

alla delprov för 
ämnesprovet i svenska 

och svenska som 
andraspråk, (%) 

Borås (kommunala skolor) 
75 -7 68 -1 67 5 72 

Alla kommuner, ovägt medel 
75 -2 73 -2 71 3 74 

Riket 
77 -1 76 -3 73 3 76 

 

3.3.4 Jämförelse kön 

 
  

Betygskategori   Urvalsområde 2016 Förändring 2017 Förändring 2018 Förändring 2019 

Elever i åk 3 som 
deltagit i alla 

delprov som klarat 
alla delprov för 
ämnesprovet i 
matematik, (%) 

Tjej 

Borås (kommunala 
skolor) 64 -2 62 6 68 -6 62 

Alla kommuner, ovägt 
medel 66 -1 65 3 68 -6 62 

Riket 68  -1 67 3 70 -5 65 

Kille 

Borås (kommunala 
skolor) 63 -4 59 5 64 0 64 

Alla kommuner, ovägt 
medel 65 -1 64 2 66 1 67 

Riket 68  -2 66 2 68 1 69 

  

Elever i åk 3 som 
deltagit i alla 

delprov som klarat 
alla delprov för 
ämnesprovet i 
svenska och 
svenska som 

andraspråk, (%) 

Tjej 

Borås (kommunala 
skolor) 83 -5 78 -2 76 4 80 

Alla kommuner, ovägt 
medel 82 -2 80 -3 77 4 81 

Riket 83  -1 82 -3 79 3 82 

Kille 

Borås (kommunala 
skolor) 67 -8 59 -1 58 6 64 

Alla kommuner, ovägt 
medel 69 -2 67 -3 64 3 67 

Riket 72  -2 70 -4 66 3 69 
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 Bakgrundsfaktorer jämfört med liknande kommuner 

I den graderade färgskalan får högsta talet en mörkblå färg och lägsta talet en 

vit färg. 

3.4.1 Resultat 

Kommuner   2017 2018 2019   2017 2018 2019   2017 2018 2019 

 Borås 

 Elever i år 9 
som uppnått 

kunskapskraven 
i alla ämnen, 
kommunala 
skolor, andel 

(%) 

69,5 69,7 69,3 

 Elever i 
åk. 9, 

meritvärde 
kommunala 

skolor, 
genomsnitt 
(17 ämnen) 

212,8 221,9 220,1 

 Elever i åk 9 
som är 

behöriga till 
yrkesprogram, 

kommunala 
skolor, andel 

(%) 

78,5 80,0 79,9 

 Gävle 67,3 67,7 66,6 206,1 210,4 208,1 78,7 80,3 78,7 

 Halmstad 72,8 73,5 71,4 213,2 225,4 222,3 82,2 82,2 80,5 

 Kristianstad 68,7 69,6 69,9 213,0 215,2 217,9 77,3 80,0 79,5 

 Lund 87,3 83,5 82,8 251,7 251,7 249,3 92,4 89,5 87,5 

 Norrköping 63,2 68,3 69,3 204,3 213,2 218,4 73,8 77,6 77,0 

 Sundsvall 64,9 61,7 66,9 202,5 201,3 212,7 75,0 75,0 78,0 

 Växjö 71,8 74,5 71,9 218,7 223,8 222,3 82,4 83,0 80,4 

 

3.4.2 Elevsammansättning 

 Kommuner   2017 2018   2017 2018   2017 2018   2017 2018 

 Borås 
 Elever vars 
föräldrar har 

eftergymnasial 
utbildning, åk 

1-9 i 
kommunal 

grundskola, 
lägeskommun, 

andel (%) 

50,0 51,0 

 Utländsk 
bakgrund 

bland 
elever i åk 

1-9, 
kommunala 

skolor, 
andel (%) 

32,0 32,0 
 

Nyinvandrade 
och elever 
med okänd 
bakgrund i 
kommunal 
grundskola 

åk. 1-9, andel 
(%) 

8,8 8,8 

 Flickor i 
grundskola 

åk. 1-9, 
kommunala 

skolor, 
andel (%) 

48,0 47,0 

 Gävle 56,0 57,0 22,0 21,0 7,6 5,9 48,0 49,0 

 Halmstad 58,0 59,0 26,0 27,0 8,4 8,4 48,0 49,0 

 Kristianstad 56,0 56,0 31,0 31,0 8,2 7,5 49,0 49,0 

 Lund 79,0 79,0 21,0 22,0 5,8 7,2 47,0 48,0 

 Norrköping 51,0 52,0 31,0 31,0 7,9 7,4 49,0 49,0 

 Sundsvall 55,0 56,0 16,0 16,0 5,4 4,6 48,0 49,0 

 Växjö 63,0 64,0 25,0 26,0 6,6 5,8 48,0 49,0 

 

3.4.3 Kostnader 

  Kommuner   2017 2018  2017 2018  2017 2018 

 Borås 

 Kostnad 
kommunal 

grundskola F-
9, kr/elev 

96 118,0 97 931,0 

 Kostnad för 
undervisning i 

kommunal 
grundskola F-

9, kr/elev 

53 395,0 52 204,0 

 Kostnad 
elevhälsa i 
kommunal 
grundskola 

åk 1-9, 
kr/elev 

4 066,0 3 909,0 

 Gävle 97 764,0 104 784,0 52 278,0 53 424,0 3 516,0 3 370,0 

 Halmstad 102 419,0 108 986,0 57 985,0 61 431,0 3 218,0 3 374,0 

 Kristianstad 99 621,0 103 999,0 55 039,0 60 277,0 2 617,0 2 832,0 

 Lund 108 498,0 112 031,0 60 474,0 63 699,0 2 247,0 2 902,0 

 Norrköping 99 060,0 103 406,0 54 522,0 55 602,0 2 792,0 2 819,0 

 Sundsvall 103 892,0 106 282,0 54 135,0 65 870,0 2 702,0 3 491,0 

 Växjö 95 440,0 102 390,0 51 496,0 53 701,0 1 956,0 2 205,0 

 

   Kommuner   2017 2018   2017 2018 

 Borås 

 Kostnad för 
lokaler i 

kommunal 
grundskola F-9, 

kr/elev 

14 344,0 14 183,0 

 Övriga 
kostnader i 
kommunal 

grundskola F-9, 
kr/elev 

15 483,0 17 606,0 

 Gävle 17 896,0 19 099,0 13 918,0 17 918,0 

 Halmstad 16 515,0 19 397,0 16 362,0 16 789,0 

 Kristianstad 16 762,0 17 543,0 16 241,0 14 265,0 

 Lund 24 703,0 23 647,0 8 992,0 10 145,0 

 Norrköping 14 665,0 16 330,0 19 280,0 21 211,0 

 Sundsvall 20 366,0 17 181,0 16 432,0 10 311,0 

 Växjö 16 488,0 17 513,0 16 311,0 19 686,0 
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3.4.4 Lärare 

Kommuner   2017 2018   2017 2018   2017 2018 

 Borås 

 Elever/lärare 
(årsarbetare) i 

kommunal 
grundskola åk 

1-9, 
lägeskommun, 

antal 

12,4 12,2  Lärare 
(heltidstjänster) 

med 
lärarlegitimation 
och behörighet i 
minst ett ämne i 
grundskola åk 

1-9, kommunala 
skolor, andel 

(%) 

69,4 67,3 

 Lärare med 
pedagogisk 

högskoleexamen 
i kommunal 

grundskola åk 1-
9, andel (%) 

80,0 78,0 

 Gävle 12,7 12,0 72,6 69,8 83,3 82,3 

 Halmstad 11,4 11,6 74,1 73,2 87,2 86,9 

 Kristianstad 11,4 11,2 76,8 74,5 88,9 88,5 

 Lund 11,6 11,3 80,2 79,5 89,8 87,5 

 Norrköping 11,1 10,9 66,6 66,7 79,3 78,8 

 Sundsvall 11,5 10,9 75,0 73,6 83,2 81,0 

 Växjö 12,9 12,7 74,1 74,4 89,7 90,0 
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4 Analys 

Skillnaderna i Borås Stads grundskolors resultat är över lag små mellan åren 

2018 och 2019. I de flesta kategorier befinner sig Borås Stad i rikets mittskikt, 

en mer ingående analys av resultaten presenteras nedan under respektive rubrik: 

Årskurs 9, 6 och 3. När Borås Stads resultat analyseras i relation till jämförbara 

kommuners och nationella resultat bekräftas behovet av de utvecklingsområden 

som presenterades i kvalitetsrapporten Undervisning och resultat 2019. 

 Elevsammansättning 

Borås Stad har lägre andel elever i årskurs 1-9 i kommunal grundskola vars 

föräldrar har eftergymnasial utbildning än jämförbara kommuner. Borås Stad 

har samtidigt en högre andel elever i årskurs 1-9 i de kommunala skolorna med 

utländsk bakgrund samt högre andel nyinvandrade och elever med okänd 

bakgrund. Skolinspektionen har i sina granskningar identifierat faktorer som 

kan påverka skolors arbete med nyanlända elever i positiv riktning5:  

 Resultaten av kartläggningen av elevens kunskaper och erfarenheter 

sprids till alla berörda lärare som anpassar undervisningen efter det som 

framkommit i kartläggningen.  

 Alla lärare har kunskap i språkutvecklande arbetssätt, kompetens i vad 

det innebär att lära sig ett nytt språk, kunskap om hur 

andraspråksinlärning går till, och en medvetenhet om vilka 

förutsättningar som gynnar språkutveckling.  

 Studiehandledning på modersmålet ges efter elevens behov för att 

eleven ska få förutsättningar att kunna följa undervisningen och för att 

kunskapsutvecklingen inte ska stanna upp.  

 Språkinlärning sker i alla ämnen genom att ämneslärare aktivt arbetar 

för att lära ut den svenska som är specifik för respektive ämne.  

 Lärarna har tilltro till elevens förmåga och ställer tydliga, höga och 

uppnåbara krav på elevens ansträngningar och prestationer.  

Borås Stad kartlägger genom Centrum för flerspråkigt lärande (CFL) nyanlända 

elever och erbjuder studiehandledning på modersmål. I förra årets 

kvalitetsrapport ”Jämförelse av nationella resultat 2018” var språkutvecklande 

arbetssätt ett utpekat utvecklingsområde för förvaltningens skolor. Borås Stads 

resultat i relation till jämförbara kommuners, där andelen elever med utländsk 

bakgrund är lägre, visar att Borås Stad relativt väl lyckas möta de här elevernas 

behov. Borås Stad arbetar utifrån de ovan av Skolinspektionen angivna 

framgångsfaktorerna. Med den elevsammansättning som Borås Stad har 

kommer utveckling av undervisningen för att simulera språkutveckling dock 

vara fortsatt betydelsefull, både ur ett andraspråksperspektiv men också ur ett 

kompensatoriskt perspektiv. 

                                                      
5 Skolinspektionen: https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/nyanlanda-
elever/ 
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 Kostnader 

De totala kostnaderna för Borås Stads grundskolor är lägre än för jämförbara 

kommuner, det gäller såväl kostnader för lokaler som för undervisning, 

däremot är kostnaderna för elevhälsan något högre. Enligt Sveriges Kommuner 

och Regioner (SKR) är det svårt att jämföra kopplingen mellan kostnader och 

resultat kommuner emellan, då kommunernas förutsättningar kan skilja sig 

mycket åt6. Även i en jämförelse mellan liknande kommuner kan exempelvis 

kommunernas skolstruktur och hyresmodeller se olika ut. Utifrån en relativt låg 

kostnad per elev, trots större andel elever med föräldrar utan eftergymnasial 

utbildning och större andel elever med utländsk bakgrund, lyckas Borås Stads 

grundskolor ändå uppnå lika hög gymnasiebehörighet som de liknande 

kommunerna. Borås Stad har också lägre andel legitimerade lärare och lägre 

lärartäthet än de jämförbara kommunerna. Orsakerna till en kommuns 

elevresultat är komplexa, den kommun av de med Borås Stad jämförbara som 

har bäst resultat är Lund; det är en kommun som har högre kostnad för 

grundskolan, högre andel legitimerade lärare och högre lärartäthet, men också 

mer gynnsam elevsammansättning utifrån föräldrars utbildningsbakgrund. 

 Det kompensatoriska uppdraget 

Resultaten för Borås Stad visar liksom tidigare år oavsett ämne och årskurs på 

en stor variation mellan de olika skolorna. Så ser det även ut i övriga Sverige. 

Skillnaderna i resultat varierar mycket mellan olika elevgrupper. Skolverket 

konstaterar att skillnaderna i resultat mellan elever kopplade till 

socioekonomiska faktorer, som föräldrarnas utbildningsnivå och inkomst, har 

ökat i Sverige sedan slutet av 00-talet7. Skolverket anser att det kan bero på att 

skolan blivit sämre på sitt kompensatoriska uppdrag, eller att elevernas 

förutsättningar, som de har med sig hemifrån, har blivit mer olikartade och 

gjort det kompensatoriska uppdraget svårare. Inom ramen för den statliga 

satsningen Likvärdig skola8 genomför Borås Stads grundskolor insatser för att 

stärka det kompensatoriska uppdraget, statsbidraget används främst till 

personalförstärkningar. 

Generellt är flickornas resultat bättre än pojkarnas, i såväl Borås Stads skolor 

som nationellt. Skolinspektionen ser en risk i att flickor, även om de generellt 

lyckas bättre än pojkar, inte utmanas tillräckligt för att nå sin fulla potential i 

skolan och att pojkar möts av lägre förväntningar vilket kan bidra till sämre 

prestationer. Skolinspektionen genomför 2020 en granskning av hur väl svenska 

skolor lyckas möta och stimulera alla elever och en annan granskning av 

skolornas jämställdhetsarbete9, dessa tematiska granskningar kommer utgöra ett 

viktigt underlag för grundskoleförvaltningens fortsatta analys och 

utvecklingsarbete för att öka grundskolans måluppfyllelse. 

                                                      
6 SKR: 
https://skr.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/vagledningsvarpavanligafrago
r/samycketkostarskolan.2785.html#5.68e4adfe147afac12a43fb87 
7 Skolverket (2018) Analyser av familjebakgrundens betydelse för skolresultaten och skillnader mellan skolor 
8 https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-likvardig-skola-2020 
9 Skolinspektionen: https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--
granskning/Kvalitetsgranskning/Skolinspektionen-granskar-kvaliteten/ 
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 Svenska som andraspråk  

Svenska som andraspråk var ett av tre områden som pekades ut i 

kvalitetsrapporten ”Jämförelse av nationella resultat 2018”, för analys och 

utvecklingsarbete. I årskurs 6 har resultaten i svenska som andraspråk 

förbättrats kraftigt, men än är det för tidigt att peka på ett trendbrott. 

Resultaten är dessutom fortfarande lägre än i andra ämnen, även om de i Borås 

Stad är bättre än i riket, det är således ett förbättringsarbete som behöver 

fortsätta. Skolinspektionen har genomfört en nationell granskning10 av 

undervisningen i svenska som andraspråk i årskurs 7-9 med anledning av låg 

måluppfyllelse, stor skillnad mellan flickors och pojkars resultat och hög andel 

obehöriga lärare. Denna granskning har sannolikt bäring även på förhållandena 

i Borås Stad och visar flera generella utvecklingsbehov. Såsom att 

förutsättningarna för ämnet behöver utvecklas, att behovsbedömningen 

(bedömningen av vem som ska läsa ämnet) behöver struktureras samt att 

undervisningen behöver planeras och genomföras utifrån ett 

andraspråksperspektiv och att de skillnader som finns i centralt innehåll mellan 

svenska och svenska som andraspråk också efterlevs i undervisningen. I 

Skolverkets i december 2019 presenterade förslag till reviderade kursplaner har 

också flera förändringar föreslagits i ämnet svenska som andraspråk, där det 

bland annat förtydligas att inte bara bedömningen utan även undervisningen 

skiljer sig åt i ämnena svenska respektive svenska som andraspråk. 

Sammantaget visar detta att svenska som andraspråk, trots att Borås Stads 

resultat jämfört med övriga kommuner står sig väl, bör vara ett fortsatt 

prioriterat utvecklingsområde. 

 Årskurs 9 

I årskurs 9 är Borås Stads resultat i paritet med riket, dock har en liten 

försämring skett jämfört med 2018. Spridningen mellan de olika skolenheterna 

är stor, från 65,6 procent gymnasiebehörighet till 94,8 procent, vilket delvis kan 

förklaras av socioekonomisk skolsegregation. Gällande gymnasiebehörighet så 

är försämringen av resultatet mindre än för riket och för alla kommuner. Borås 

Stad har alltjämt något starkare resultat när det gäller meritvärde än när det 

gäller betyg i alla ämnen och behörighet till gymnasiet. I relation till jämförbara 

kommuner presterar elever i årskurs 9 i Borås Stad ungefär som genomsnittet 

av jämförelsegruppen, placering i förhållande till alla kommuner i riket är i den 

nedre delen av mittenspannet, förutom gällande meritvärde där resultatet är 

mitt i mittenspannet. Detta visar på en spridning mellan elever som får höga 

betyg och elever som inte når gymnasiebehörighet och att Borås Stad verkar ha 

något fler elever med högre betyg. En förklaring till detta kan vara att Borås 

Stads grundskolor är relativt bra på att möta och utmana högpresterande elever. 

Meritvärdet sjunker dock något i Borås Stad jämfört med 2018. När nyanlända 

tas bort blir minskningen för Borås Stad större, vilket kan tyda på att många 

nyanlända klarar skolan förhållandevis väl i Borås Stad.  

Flickornas resultat är genomgående högre än pojkarnas, men det är värt att 

notera att där flickornas meritvärde i Borås Stad är i partiet med flickornas i 

                                                      
10 Skolinspektionen (2020) Svenska som andraspråk i årskurs 7-9 
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riket, är pojkarnas något högre i Borås Stad än i riket. Flickorna tappade något i 

behörighet 2019, medan pojkarnas behörighet ökade. Undervisning av pojkar 

var ett av de områden som i förra årets kvalitetsrapport pekades ut som ett 

område för analys och utvecklingsarbete på skolorna. Det kan ha påverkat 2019 

års resultat, även om det är för tidigt att tala om ett trendbrott. I det fortsatta 

arbetet är det viktigt att också utmana flickorna att nå sin fulla potential, även 

om deras resultat i nuläget är högre än pojkarnas. 

Elever i årskurs 9 i Borås Stad presterar ungefär som förväntat utifrån det 

modellberäknade värdet, utifrån bakgrundsfaktorerna föräldrarnas 

utbildningsnivå och fördelningen pojkar/flickor samt andelen nyinvandrade 

elever. Resultatet har dock sjunkit från 2018 då residualen (skillnaden mellan 

modellberäknat resultat och faktiskt resultat) var 4,2 jämfört med 2019 då 

residualen var -0,2. Även i riket är avvikelsen från det modellberäknade värdet 

negativt. Det finns skolor som presterar bättre än vad som kan förväntas utifrån 

bakgrundsfaktorerna, vilket kan tyda på god kvalitet i undervisningen och att 

skolorna har lyckats väl i sitt kompensatoriska uppdrag. 

 Årskurs 6 

Resultaten i årskurs 6 visar på en stor spridning mellan skolenheterna, från 52 

procent till 100 procent med lägst betyget E i matematik och från 90,7 procent 

till 100 procent i svenska11.  

Den nedåtgående trenden för lägst betyg E i matematik i årskurs 6 fortsätter. 

Borås Stad minskar dock mindre än riket och i förhållande till jämförbara 

kommuner presterar Borås Stad väl. I svenska bibehåller Borås Stad 

resultatnivån från 2018, medan övriga riket sjunker något. Den stora 

förändringen mellan 2018 och 2019 i Borås Stad har skett i ämnet svenska som 

andraspråk, där Borås Stads resultat har stigit med 11,3 procentenheter och har 

det högsta resultatet bland liknande kommuner. Dock är andelen elever som får 

lägst betyget E i ämnet fortfarande låg: 65,7 procent. Då det för årskurs 9 

presenteras resultat gällande gymnasiebehörighet, meritvärde och betyg i 

samtliga ämnen medan det för årskurs 6 presenteras betygsresultat i ämnena 

matematik och svenska/svenska som andraspråk är det svårt att göra en 

jämförelse mellan årskurserna, men i relation till jämförbara kommuner ser 

Borås Stads resultat i årskurs 6 bättre ut än i årskurs 9. 

I årskurs 6 är flickornas resultat högre än pojkarnas och som allra störst är 

skillnaden i ämnet svenska som andraspråk, där flickorna i Borås Stad också 

lyckas betydligt bättre än flickorna i riket. Ett fortsatt arbete med 

språkutvecklande arbetssätt för samtliga elever, men kanske med extra fokus på 

pojkarna, skulle kunna stärka resultaten i alla ämnen. 

 Årskurs 3 

Resultaten i årskurs 3 visar på en stor spridning mellan skolenheterna, från 40,0 

procent elever med godkänt resultat i alla delprov på nationella provet i 

                                                      
11 I svenska som andraspråk redovisas inte resultaten på skolnivå, då det rör sig om ett mindre 
antal elever. 
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matematik till 100 procent samt från 68,8 procent elever med godkänt resultat i 

alla delprov på nationella provet i svenska/svenska som andraspråk till 100 

procent. 

Borås Stads grundskolor ligger lägre än riket men följer en liknande trendkurva 

gällande det nationella provet i matematik. 2018 gick såväl Borås Stads som 

rikets resultat upp och 2019 gick de ner, detta kan ha sin förklaring i skillnader i 

provets utformning mellan åren. Något som är anmärkningsvärt är att 

flickornas resultat sjönk 2019 och var lägre än pojkarnas, det gäller både Borås 

Stad och riket. 

Gällande det nationella provet i svenska/svenska som andraspråk12 är 

förhållandena de motsatta: 2018 sjönk resultaten, medan de 2019 steg. Borås 

Stads förbättring var dock större än rikets, men Borås Stads resultat är 

fortfarande lägre än rikets. Skillnaden mellan flickors och pojkars resultat är stor 

i svenska/svenska som andraspråk: 80 procent av flickorna klarade provet 

jämfört med 64 procent av pojkarna, skillnaden finns även i riket. I Borås Stad 

har dock pojkarna förbättrat sina resultat något mer än flickorna. 

I relation till jämförbara kommuner presterar Borås Stads elever i årskurs 3 de 

näst lägsta resultaten. Då det rör sig om olika elevgrupper är det svårt att uttala 

sig med säkerhet om skillnaden mellan årskurs 3 och årskurs 6, men de 

förhållandevis goda resultaten i årskurs 6 tyder på god undervisning och att 

skolorna efter att de nationella proven i årskurs 3 har genomförts sätter in 

lämpliga stödinsatser för elever som är i behov av dessa. I och med det 

nationella beslutet om tillämpning av bedömningsmaterial från och med 

förskoleklassen kan elevers behov av stöd förhoppningsvis upptäckas tidigare, 

vilket borde kunna leda till bättre resultat på de nationella proven i årskurs 3. 

Elevers skolnärvaro har stor betydelse för deras kunskapsutveckling och det är 

därför av vikt att redan i de tidiga årskurserna uppmärksamma och åtgärda 

skolfrånvaro, så att alla elever får den undervisningstid de har rätt till. 
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12 I årskurs 3 görs ingen åtskillnad mellan provresultat i svenska respektive svenska som 
andraspråk. 


