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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 Grundskoleförvaltningens 

systematiska kvalitetsarbete och upprättas varje år. Rapporten består av utvalda 

betygsresultat för vårterminen 2021 i årskurs 9 och 6. Rapporten innehåller 

också jämförelser mellan Borås och sju liknande kommuner avseende 

förutsättningar och kostnader för grundskolan. Vanligtvis ingår resultat från de 

nationella proven i kvalitetsrapport Jämförelse av nationella resultat. Våren 

2021 ställdes, liksom året innan, de nationella proven in i hela riket, på grund av 

pandemin covid-19. Därför redovisas inte heller i årets rapport några resultat 

från de nationella proven. 

I grundsärskolans ämnen sätts betyg endast om en elev eller elevens 

vårdnadshavare begär det. Då samtliga elever inte betygssätts saknas nationell 

statistik att jämföra Borås Stads grundsärskoleelevers resultat med. Däremot 

följs undervisningen årligen upp i Grundskoleförvaltningens kvalitetsrapport 

Undervisning och resultat. 

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. 

I årskurs 9 är Borås Stads resultat högre i meritvärde men lägre i behörighet. 

Meritvärdet har ökat till 224,9 från förra årets 223,7. Gymnasiebehörigheten har 

gått tillbaka till 80,5 procent från förra årets 84,4 procent.  

Spridningen mellan de olika skolenheterna är fortsatt stor. Skolan ska sträva 

efter att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen, detta kallas skolans kompensatoriska uppdrag. När det 

modellberäknade värdet jämförs med faktiskt utfall visar Borås Stads 

grundskolor på en positiv avvikelse i årskurs 9 avseende såväl betyg i alla 

ämnen, meritvärde som gymnasiebehörighet. Vi hävdar oss väl jämfört med 

andra kommuner och avvikelsen för meritvärdet från modellberäknat värde 

utifrån våra förutsättningar placerar oss bland de 25 procent bästa kommunerna 

i riket. 

Resultaten i årskurs 6 stiger och Borås Stads resultat i svenska och matematik är 

i paritet med gruppen kommunala skolor i riket, i svenska som andraspråk 

något högre.  

När Borås Stads resultat analyseras i relation till jämförbara kommuners och 

nationella resultat bekräftas de utvecklingsområden som presenterades i 

kvalitetsrapporten Undervisning och resultat 2021.  
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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 Grundskoleförvaltningens 

systematiska kvalitetsarbete och upprättas varje år.  

Rapporten består av utvalda betygsresultat för vårterminen 2021 i årskurs 9 och 

årskurs 6. Rapporten innehåller också jämförelser mellan Borås och sju liknande 

kommuner avseende förutsättningar och kostnader för grundskolan. Vanligtvis 

ingår resultat från de nationella proven i kvalitetsrapport Jämförelse av 

nationella resultat. Våren 2021, liksom 2020, ställdes de nationella proven in i 

hela riket, på grund av pandemin covid-19. Därför redovisas heller inga resultat 

från de nationella proven i årets rapport. 

I grundsärskolans ämnen sätts betyg endast om en elev eller elevens 

vårdnadshavare begär det. Då samtliga elever inte betygssätts saknas nationell 

statistik att jämföra Borås Stads grundsärskoleelevers resultat med. Däremot 

följs undervisningen årligen upp i Grundskoleförvaltningens kvalitetsrapport 

Undervisning och resultat. 
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2 Källa, definitioner och skala 

 Källa 

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

detta resultat samt 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 Borås Stad 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.  

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

kommunala skolor – hur det ser ut i en genomsnittlig kommun. Det beräknas 

genom att summera alla kommuners värde och dividera med 290.  

Riket (kommunala skolor): det mått som motsvarar hur något är för en 

genomsnittlig invånare (elev) i Sverige, och kan ofta redovisas även om värdena 

för enskilda kommuner inte får redovisas av sekretesskäl. 

Liknande kommuner grundskola, Borås: en jämförelsegrupp med sju 

kommuner som strukturellt liknar Borås. Denna urvalsgrupp tas fram av RKA. 

Vilka kommuner som ingår i gruppen kan variera från år till år. Urvalet av 

liknande kommuner 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 enligt Kolada 

framför allt relevant för kostnadsjämförelser.  

Avvikelsen för modellberäknat värde visar avvikelsen mellan det faktiska värdet 

och det modellberäknade värdet. Modellberäknade värden har tagits fram av 

SKR i en regressionsmodell där kommunerna jämförs med övriga kommuner 

och där hänsyn har tagits till behov av ekonomiskt bistånd, nyinvandrade elever 

                                                      
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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(i Sverige sedan 0-4 år tillbaka), föräldrars utbildningsnivå, elevernas kön samt 

andel elever med okänd bakgrund (SKR och SCB). 

 Nationella prov 

Vanligtvis ingår resultat från de nationella proven i kvalitetsrapport Jämförelse 

av nationella resultat. Våren 2021, liksom våren 2020, ställdes de nationella 

proven in i hela riket, på grund av pandemin covid-19. Provmaterialet från de 

nationella proven i årskurs 3 har kunnat användas som en del i den ordinarie 

undervisningen, om läraren så har önskat. Enligt Skolverket ska dock dessa 

resultat inte redovisas och användandet är frivilligt. Därför redovisas inga 

resultat från de nationella proven i årets rapport. 

 

 Skala 

2.4.1 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.  

 

2.4.2 Graderad färgskala 

46,0 

8,0 

32,0 

3,0 

1,0 

1,0 

17,0 

 

I den graderade färgskalan får högsta talet mörkblå färg och lägsta talet vit färg.  
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3 Resultat 

 

 Bakgrundsfaktorer jämfört med liknande kommuner 

Tabellerna är ett urval av mått för resultat, Elevsammansättning, kostnader, och 

lärare som berör grundskolan. I den graderade färgskalan får högsta talet en 

mörkblå färg och lägsta talet en vit färg.  

3.1.1 Resultat 

Kommuner   2018 2019 2020 2021   2018 2019 2020 2021   2018 2019 2020 2021 

Borås 

 Elever i åk 9 som 
uppnått 

kunskapskraven i 
alla ämnen, 
kommunala 

skolor, andel (%) 

69,7 69,3 73,2 70,9 

 Elever i åk. 
9, meritvärde 
kommunala 

skolor, 
genomsnitt 
(17 ämnen) 

221,9 220,1 223,7 224,9 

 Elever i åk 9 
som är 

behöriga till 
yrkesprogram
, kommunala 
skolor, andel 

(%) 

80,0 79,9 84,4 80,5 

Eskilstuna 69,3 65,6 64,9 68,3 215,6 211,4 212,8 221,5 78,8 76,8 75,7 82,5 

Halmstad 73,5 71,4 74,8 73,5 225,4 222,3 226,1 226,7 82,2 80,5 83,8 83,4 

Kristianstad 69,6 69,9 68,6 68,6 215,2 217,9 215,8 216,6 80,0 79,5 78,3 83,6 

Norrköping 68,3 69,3 72,4 75,3 213,2 218,4 226,2 227,0 77,6 77,0 82,3 84,5 

Sundsvall 61,7 66,9 70,2 65,7 201,3 212,7 213,8 208,5 75,0 78,0 79,5 77,5 

Södertälje 72,6 72,4 65,3 68,9 221,9 217,1 215,5 221,5 85,9 81,7 78,0 80,5 

Växjö 74,5 71,9 71,9 76,2 223,8 222,3 222,9 229,5 83,0 80,4 82,2 85,7 

 

3.1.2 Elevsammansättning 

Kommuner   2018 2019 2020   2018 2019 2020   2018 2019 2020   2018 2019 2020 

Borås  Elever vars 
föräldrar har 

eftergymnasial 
utbildning, åk 

1-9 i 
kommunal 

grundskola, 
lägeskommun, 

andel (%) 

51,0 52,0 53,0 
 Utländsk 
bakgrund 

bland 
elever i åk 

1-9, 
kommunala 

skolor, 
andel (%) 

32 33 34  
Nyinvandrade 

och elever 
med okänd 
bakgrund i 
kommunal 
grundskola 

åk. 1-9, andel 
(%) 

8,8 8,2 7,0 

 Flickor i 
grundskola 

åk. 1-9, 
kommunala 

skolor, 
andel (%) 

47 47 48 

Eskilstuna 50,0 51,0 52,0 34 35 35 9,8 9,5 8,2 48 48 48 

Halmstad 59,0 60,0 60,0 27 28 29 8,4 7,5 6,6 49 49 49 

Kristianstad 56,0 57,0 58,0 31 31 32 7,5 6,9 6,0 49 49 49 

Norrköping 52,0 53,0 54,0 31 31 30 7,4 6,4 5,3 49 50 50 

Sundsvall 56,0 55,0 56,0 16 18 18 4,6 4,9 4,7 49 49 49 

Södertälje 45,0 45,0 47,0 56 57 57 10,3 10,5 10,6 49 48 48 

Växjö 64,0 64,0 65,0 26 26 26 5,8 5,6 4,8 49 48 48 

  

3.1.3 Kostnader 

Kommuner   2018 2019 2020   2018 2019 2020   2018 2019 2020 

Borås 

 Kostnad 
kommunal 
grundskola 

F-9, 
kr/elev 

97 930,6 102 134,2 105 558,5 

 Kostnad för 
undervisning 
i kommunal 
grundskola 
F-9, kr/elev 

52 203,9 61 125,1 63 099,6 

 Kostnad 
elevhälsa i 
kommunal 
grundskola 

åk 1-9, 
kr/elev 

3 908,6 3 998,3 4 764,4 

Eskilstuna 104 027,2 107 107,3 109 358,6 60 532,6 60 578,7 65 376,7 3 431,8 3 590,8 3 699,2 

Halmstad 108 986,0 113 718,5 113 261,0 61 431,1 63 099,6 63 134,9 3 374,4 3 573,2 3 844,9 

Kristianstad 103 998,5 108 776,1 108 753,4 60 277,4 62 099,4 64 871,2 2 831,9 3 234,7 3 350,7 

Norrköping 103 405,6 103 767,7 106 805,8 55 602,5 57 227,1 60 157,4 2 819,0 2 898,7 2 869,5 

Sundsvall 106 282,2 110 588,6 113 232,8 65 870,4 63 460,6 63 306,7 3 491,1 3 416,6 3 819,7 

Södertälje 113 386,0 117 863,8 120 974,0 65 235,9 68 826,7 72 626,5 3 247,0 4 012,0 4 121,2 

Växjö 102 389,8 105 934,1 108 785,8 53 700,8 54 548,1 56 336,7 2 205,2 2 473,1 2 402,4 

 

  Kommuner   2018 2019 2020 

Borås 

 Kostnad 
för lokaler i 
kommunal 
grundskola 

F-9, 
kr/elev 

14 182,6 14 754,9 15 986,4 

Eskilstuna 14 992,7 14 290,8 15 362,2 

Halmstad 19 397,4 21 906,7 20 974,3 

Kristianstad 17 543,1 16 925,3 17 205,4 

Norrköping 16 330,0 15 916,2 19 973,8 

Sundsvall 17 181,2 17 363,1 19 790,4 

Södertälje 22 227,2 22 897,9 23 586,5 

Växjö 17 512,8 17 895,6 18 898,2 
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3.1.4 Lärare 

Kommuner   2018 2019 2020   2018 2019 2020   2018 2019 2020 

Borås 

Elever/lärare 
(heltidstjänst) i 

kommunal 
grundskola åk 

1-9, 
lägeskommun, 

antal  

12,2 12,1 11,8  Lärare 
(heltidstjänster) 

med 
lärarlegitimation 
och behörighet i 
minst ett ämne i 
grundskola åk 

1-9, kommunala 
skolor, andel 

(%) 

67,3 66,8 66,3 

 Lärare med 
pedagogisk 

högskoleexamen 
i kommunal 

grundskola åk 1-
9, andel (%) 

78,0 80,9 80,2 

Eskilstuna 13,7 13,2 13,3 64,4 62,8 64,9 80,7 79,5 80,8 

Halmstad 11,6 12,0 11,9 73,2 74,0 75,3 86,9 87,1 89,9 

Kristianstad 11,2 11,1 11,6 74,5 74,2 77,1 88,5 88,2 90,9 

Norrköping 10,9 11,1 10,5 66,7 66,2 66,1 78,8 77,7 79,7 

Sundsvall 10,9 10,9 10,9 73,6 75,8 76,8 81,0 82,1 85,2 

Södertälje 11,7 11,6 12,0 59,2 58,2 62,8 74,6 72,9 77,3 

Växjö 12,7 12,4 12,4 74,4 75,5 76,7 90,0 89,4 92,0 
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 Årskurs 9 

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

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

  2018 Förändring 2019 Förändring 2020 Förändring 2021 
Borås (kommunala 
skolor) 69,7 -0,4 69,3 3,9 73,2 -2,3 70,9 

Alla kommuner, 
ovägt medel 72,5 -0,6 71,9 0,5 72,4 0,1 72,5 

Riket (kommunala 
skolor) 73,5 -0,1 73,4 0,5 73,9 0,1 74,0 

 
Trendkurva  

 
 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2021 

 

Jämförelse med liknande kommuner 2021 

 

Från Vänster: Sundsvall (65,7), Eskilstuna (68,3), Kristianstad (68,6), Södertälje (68,9), Borås 

(70,9), Halmstad (73,5), Norrköping (75,3) och Växjö (76,2). 
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Olika kommunala skolor jämfört med alla kommunala skolor i riket 2021 

 
Från Vänster: Särlaskolan (50,7), Bodaskolan (51,3), Daltorpskolan (63,0), Viskaforsskolan 

(67,9), Erikslundskolan (72,2), Fristadskolan (75,6), Dalsjöskolan (79,2), Engelbrektskolan (87,2) 

och Sandgärdskolan (93,0). 
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3.2.2 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) (%) 

  2018 Förändring 2019 Förändring 2020 Förändring 2021 

Borås (kommunala 
skolor) 74,6 -1,2 73,4 3 76,4 -2,1 74,3 

Alla kommuner, 
ovägt medel 77,9 -1,9 76 -0,5 75,5 -0,5 75,0 

Riket (kommunala 
skolor) 78,8 -1,4 77,4 -0,1 77,3 -0,7 76,6 

 
Trendkurva 

 

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2021 

 
 
Jämförelse med liknande kommuner 2021 

 

Från Vänster: Sundsvall (66,7), Eskilstuna (70,8), Kristianstad (70,9), Södertälje (72,3), Borås 

(74,3), Halmstad (75,5), Norrköping (77,2) och Växjö (78,7).  
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3.2.3 Meritvärde, genomsnitt (17 ämnen), (alla elever), 
(meritvärdespoäng) 

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

  2018 Förändring 2019 Förändring 2020 Förändring 2021 
Borås (kommunala 
skolor) 221,9 -1,8 220,1 3,6 223,7 1,2 224,9 

Alla kommuner, 
ovägt medel 217,7 0,7 218,4 1,2 219,6 0,8 220,4 

Riket (kommunala 
skolor) 223,3 1,2 224,5 1,4 225,9 0,9 226,8 

 
Trendkurva  

 
 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2021 

 

Jämförelse med liknande kommuner 2021 

 
Från Vänster: Sundsvall (208,5), Kristianstad (216,6), Eskilstuna (221,5), Södertälje (221,5), 

Borås (224,9), Halmstad (226,7), Norrköping (227,0) och Växjö (229,5). 
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Olika kommunala skolor jämfört med alla kommunala skolor i riket 2021 

 

Från Vänster: Särlaskolan (185,9), Bodaskolan (204,1), Viskaforsskolan (204,4), Erikslundskolan 

(223,5), Daltorpskolan (227,6), Fristadskolan (229,1), Dalsjöskolan (234,1), Sandgärdskolan 

(245,0) och Engelbrektskolan (253,8). 
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3.2.4 Meritvärde, genomsnitt (17 ämnen), (exkl. nyinvandrade och 
okänd bakgrund), (meritvärdespoäng) 

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

  2018 Förändring 2019 Förändring 2020 Förändring 2021 
Borås (kommunala 
skolor) 229,6 -4,3 225,3 3 228,3 1,2 229,5 

Alla kommuner, 
ovägt medel 226,7 -1,5 225,2 -0,5 224,7 -0,2 224,5 

Riket (kommunala 
skolor) 232,0 -0,7 231,3 0,4 231,7 -0,5 231,2 

 
Trendkurva 

 

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2021 

 
 
Jämförelse med liknande kommuner 2021 

 
Från Vänster: Sundsvall (210,5), Kristianstad (221,1), Södertälje (225,7), Eskilstuna (225,8), 

Borås (229,5), Halmstad (230,3), Norrköping (230,4) och Växjö (233,8). 
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3.2.5 Elever som är behöriga till yrkesprogram, (alla elever), andel (%) 

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

  2018 Förändring 2019 Förändring 2020 Förändring 2021 

Borås (kommunala 
skolor) 80,0 -0,1 79,9 4,5 84,4 -3,9 80,5 

Alla kommuner, 
ovägt medel 81,9 -0,5 81,4 2 83,0 0,4 83,4 

Riket (kommunala 
skolor) 82,7 -0,2 82,5 1,5 84,0 0,6 84,6 

 
Trendkurva 

 
 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2021 

 
 
 
Jämförelse med liknande kommuner 2021 

 
Från Vänster: Sundsvall (77,5), Borås (80,5), Södertälje (80,5), Eskilstuna (82,5), Halmstad 

(83,4) Kristianstad (83,6), Norrköping (84,5) och Växjö (85,7). 
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Olika kommunala skolor jämfört med alla kommunala skolor i riket 2021 

 
Från Vänster: Särlaskolan (63,8), Bodaskolan (65,6), Erikslundskolan (75,0), Viskaforsskolan 

(76,2), Daltorpskolan (77,1), Fristadskolan (80,7), Dalsjöskolan (90,3), Engelbrektskolan (94,7) 

och Sandgärdskolan (*). 

 
Förklaring 

*= Om antalet EJ behöriga är 1-4 stycken elever, råder sekretess och resultatet redovisas inte i 

grafen. 
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3.2.6 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.), (%) 

  2018 Förändring 2019 Förändring 2020 Förändring 2021 

Borås (kommunala 
skolor) 84,4 -0,6 83,8 3 86,8 -3,4 83,4 

Alla kommuner, 
ovägt medel 87,0 -1,5 85,5 1,1 86,6 -1,8 84,8 

Riket (kommunala 
skolor) 87,9 -1,2 86,7 0,8 87,5 -0,3 87,2 

 
Trendkurva 

 
 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2021 

 
 
Jämförelse med liknande kommuner 2021 

 
Från Vänster: Sundsvall (78,6), Borås (83,4), Södertälje (83,6), Eskilstuna (85,7), Halmstad 

(85,7), Kristianstad (86,0), Norrköping (86,6) och Växjö (87,7). 
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3.2.7 Jämförelse kön 

Betygskategori Kön   2018 Förändring 2019 Förändring 2020 Förändring 2021 

Elever i åk. 9 som 
uppnått kunskapskraven 

i alla ämnen, 
kommunala skolor, 

andel (%) 

Flicka 

Borås (kommunala skolor) 74,6 -2,3 72,3 1,9 74,2 -2,8 71,4 

Alla kommuner, ovägt medel 77,1 -1,3 75,8 -0,1 75,7 -0,6 75,1 

Riket (kommunala skolor) 77,0 -0,4 76,6 0,0 76,6 -0,4 76,2 

Pojke 

Borås (kommunala skolor) 65,4 1,4 66,8 5,5 72,3 -1,8 70,5 

Alla kommuner, ovägt medel 68,5 -0,1 68,4 0,8 69,2 1,0 70,2 

Riket (kommunala skolor) 70,1 0,3 70,4 1,1 71,5 0,5 72,0 

Elever i åk. 9 som 
uppnått kunskapskraven 

i alla ämnen (exkl. 
nyinvandrade och okänd 

bakgrund) (%) 

Flicka 

Borås (kommunala skolor) 78,8 -2,6 76,2 0,6 76,8 -2,1 74,7 

Alla kommuner, ovägt medel 81,3 -1,7 79,6 -0,8 78,8 -1,3 77,5 

Riket (kommunala skolor) 81,1 -0,9 80,2 -0,3 79,9 -1,1 78,8 

Pojke 

Borås (kommunala skolor) 70,8 0,3 71,1 5,1 76,2 -2,2 74,0 

Alla kommuner, ovägt medel 75,1 -2,3 72,8 -0,4 72,4 0,2 72,6 

Riket (kommunala skolor) 76,6 -1,7 74,9 0,0 74,9 -0,3 74,6 

  

Betygskategori Kön   2018 Förändring 2019 Förändring 2020 Förändring 2021 

Elever i åk. 9, meritvärde 
kommunala skolor, 

genomsnitt (17 ämnen), 
(alla elever) 

Flicka 

Borås (kommunala skolor) 235,8 -1,1 234,7 4,6 239,3 -1,1 238,2 

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

Riket (kommunala skolor) 238,4 0,1 238,5 1,3 239,8 -0,4 239,4 

Pojke 

Borås (kommunala skolor) 209,4 -1,2 208,2 2,8 211,0 2,7 213,7 

Alla kommuner, ovägt medel 202,8 1,3 204,1 1,4 205,5 2,2 207,7 

Riket (kommunala skolor) 209,7 1,8 211,5 1,6 213,1 2,0 215,1 

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

bakgrund) 

Flicka 

Borås (kommunala skolor) 243,5 -3,4 240,1 3,9 244,0 -1,6 242,4 

Alla kommuner, ovägt medel 241,3 -0,7 240,6 -1,2 239,4 -1,2 238,2 

Riket 245,0 0,0 245,0 0,5 245,5 -1,6 243,9 

Pojke 

Borås (kommunala skolor) 216,6 -3,6 213,0 2,4 215,4 3,1 218,5 

Alla kommuner, ovägt medel 212,6 -1,7 210,9 -0,3 210,6 0,9 211,5 

Riket (kommunala skolor) 219,8 -1,2 218,6 0,2 218,8 0,5 219,3 

  

Betygskategori Kön   2018 Förändring 2019 Förändring 2020 Förändring 2021 

Elever i åk. 9 som är 
behöriga till 

yrkesprogram, 
kommunala skolor, 

andel (%)), (alla elever) 

Flicka 

Borås (kommunala skolor) 82,5 -0,6 81,9 2,9 84,8 -3,8 81,0 

Alla kommuner, ovägt medel 84,5 -1,5 83,0 2,2 85,2 -1,0 84,2 

Riket (kommunala skolor) 85,2 -0,9 84,3 1,2 85,5 0,1 85,6 

Pojke 

Borås (kommunala skolor) 77,8 0,5 78,3 5,8 84,1 -4,0 80,1 

Alla kommuner, ovägt medel 79,0 -0,2 78,8 2,8 81,6 0,4 82,0 

Riket (kommunala skolor) 80,4 0,5 80,9 1,8 82,7 0,9 83,6 

Elever i åk. 9 som är 
behöriga till 

yrkesprogram (exkl. 
nyinvandrade och okänd 

bakgrund.) (%) 

Flicka 

Borås (kommunala skolor) 86,7 -1,7 85,0 1,9 86,9 -3,8 83,1 

Alla kommuner, ovägt medel 87,7 -1,3 86,4 1,7 88,1 -2,0 86,1 

Riket (kommunala skolor) 88,8 -0,9 87,9 0,8 88,7 -0,5 88,2 

Pojke 

Borås (kommunala skolor) 82,3 0,4 82,7 4,1 86,8 -3,2 83,6 

Alla kommuner, ovägt medel 85,3 -1,8 83,5 1,6 85,1 -0,9 84,2 

Riket (kommunala skolor) 87,1 -1,4 85,7 0,7 86,4 -0,1 86,3 
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3.2.1 Uppnått kunskapskraven i alla ämnen avvikelse från 
modellberäknat värde kommunala skolor, procentenheter 

Elever i åk. 9, uppnått kunskapskraven i alla ämnen avvikelse från 
modellberäknat värde kommunala skolor, procentenheter 

  2018 Förändring 2019 Förändring 2020 Förändring 2021 
Borås (kommunala 
skolor) -0,4 -1,3 -1,7 4,0 2,3 -0,7 1,6 

Alla kommuner, ovägt 
medel 1,3 -0,2 1,1 -0,3 0,8 0,0 0,8 

 
Trendkurva 

 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2021 

 
Jämförelse med liknande kommuner 2021 

 
Från Vänster: Sundsvall (-10,3), Kristianstad (-5,4), Halmstad (-2,6), Eskilstuna (-0,6), Växjö (-

0,2), Borås (1,6), Södertälje (3,4) och Norrköping (4,9)  
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Olika kommunala skolor jämfört med alla kommunala skolor i riket 2021 

 
Från Vänster: Bodaskolan (-15,0), Daltorpskolan (-2,0), Fristadskolan (0,0), Dalsjöskolan (4,0), 

Engelbrektskolan (5,0), Viskaforsskolan (5,0), Erikslundskolan (6,0), Sandgärdskolan (12,0) och 

Särlaskolan (14,0). 
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3.2.2 Genomsnittligt meritvärde avvikelse från modellberäknat värde 
kommunala skolor, (alla elever), meritvärdespoäng 

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

  2018 Förändring 2019 Förändring 2020 Förändring 2021 
Borås (kommunala 
skolor) 4,2 -4,4 -0,2 3,5 3,3 1,7 5,0 

Alla kommuner, 
ovägt medel -2,5 -0,2 -2,7 -0,4 -3,1 -0,8 -3,9 

 
Trendkurva 

 

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2021 

 
 
Jämförelse med liknande kommuner 2021 

 
Från Vänster: Sundsvall (-22,7), Kristianstad (-11,0), Halmstad (-5,8), Växjö (-3,6), Eskilstuna (-

0,1), Norrköping (4,7), Borås (5,0) och Södertälje (7,2). 
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Olika kommunala skolor jämfört med alla kommunala skolor i riket 2021 

 
Från Vänster: Bodaskolan (-10,0), Viskaforsskolan (-4,0), Fristadskolan (0,0), Dalsjöskolan (5,0), 

Sandgärdskolan (8,0), Engelbrektskolan (9,0), Erikslundskolan (15,0), Daltorpskolan (16,0) och 

Särlaskolan (19,0). 
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3.2.3 Behöriga till yrkesprogram avvikelse från modellberäknat värde 
kommunala skolor, procentenheter 

Elever i åk. 9, behöriga till yrkesprogram avvikelse från modellberäknat värde 
kommunala skolor, procentenheter 

  2018 Förändring 2019 Förändring 2020 Förändring 2021 
Borås (kommunala 
skolor) 0,7 -1,0 -0,3 3,8 3,5 -2,5 1,0 

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

 
Trendkurva 

 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2021 

 
Jämförelse med liknande kommuner 2021 

 
Från Vänster: Sundsvall (-9,2), Halmstad (-2,9), Kristianstad (-1,2), Växjö (-0,6), Eskilstuna 

(0,5), Borås (1,0), Norrköping (1,1) och Södertälje (3,1). 
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 Årskurs 6 

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

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

  2018 Förändring 2019 Förändring 2020 Förändring 2021 
Borås (kommunala 
skolor) 87,9 -0,9 87,0 -0,8 86,2 1,7 87,9 

Alla kommuner, 
ovägt medel 87,8 -1,9 85,9 0,9 86,8 0,1 86,9 

Riket (kommunala 
skolor) 88,7 -1,6 87,1 0,7 87,8 0,4 88,2 

 
Trendkurva 

 

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2021 

 

Jämförelse med liknande kommuner 2021 

 

Från Vänster: Halmstad (81,4), Eskilstuna (83,9), Kristianstad (85,0), Sundsvall (85,3), Södertälje 

(86,5), Norrköping (86,7), Växjö (87,8) och Borås (87,9). 
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3.3.2 Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, (%) 

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

  2018 Förändring 2019 Förändring 2020 Förändring 2021 
Borås (kommunala 
skolor) 93,4 0,0 93,4 -1,5 91,9 0,1 92,0 

Alla kommuner, 
ovägt medel 93,1 -1,4 91,7 -0,9 90,8 1,0 91,8 

Riket (kommunala 
skolor) 93,9 -0,6 93,3 -1,2 92,1 0,6 92,7 

 
Trendkurva 

 
 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2021 

 

 
Jämförelse med liknande kommuner 2021 

 
Från Vänster: Eskilstuna (90,4), Halmstad (90,6), Sundsvall (91,2), Borås (92,0), Norrköping 

(92,3), Växjö (92,6), Kristianstad (92,6) och Södertälje (92,7).  
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Borås Stad 
Datum 

2022-03-29 
Referens 

Dnr GRN 2022-
00003 3.4.1.0 

Sida 

28(39) 

 

Jämförelse av nationella resultat 2021 

3.3.3 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, (%) 

  2018 Förändring 2019 Förändring 2020 Förändring 2021 
Borås (kommunala 
skolor) 54,4 11,3 65,7 -12,1 53,6 13,5 67,1 

Alla kommuner, 
ovägt medel 59,6 -0,7 58,9 -5 53,9 11,1 65,0 

Riket (kommunala 
skolor) 59,9 0,3 60,2 0,6 60,8 4,1 64,9 

 
Trendkurva 

 
 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2021 

 
 
Jämförelse med liknande kommuner 2021 

 
Från Vänster: Halmstad (59,2), Växjö (63,4), Sundsvall (65,3), Kristianstad (65,9), Södertälje 

(66,5), Eskilstuna (66,8), Borås (67,1) och Norrköping (75,6). 
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3.3.4 Jämförelse kön 

Betygskategori Kön   2018 Förändring 2019 Förändring 2020 Förändring 2021 

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

Flicka 

Borås (kommunala 
skolor) 89,1 0,2 89,3 -0,8 88,5 -0,2 88,3 

Alla kommuner, 
ovägt medel 89,2 -2,6 86,6 1,3 87,9 -1,1 86,8 

Riket (kommunala 
skolor) 89,8 -1,4 88,4 0,4 88,8 -0,2 88,6 

Pojke 

Borås (kommunala 
skolor) 86,9 -2,1 84,8 -0,9 83,9 3,7 87,6 

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

Riket (kommunala 
skolor) 87,6 -1,6 86 0,8 86,8 1,1 87,9 

  

Betygskategori Kön   2018 Förändring 2019 Förändring 2020 Förändring 2021 

Elever i åk 6 med 
lägst betyget E i 

Svenska, (%) 

Flicka 

Borås (kommunala 
skolor) 96,9 -0,7 96,2 0,5 96,7 -0,6 96,1 

Alla kommuner, 
ovägt medel 96,0 -0,3 95,7 -0,8 94,9 0,4 95,3 

Riket (kommunala 
skolor) 96,8 -0,4 96,4 -0,7 95,7 0,2 95,9 

Pojke 

Borås (kommunala 
skolor) 90,6 0,1 90,7 -3,8 86,9 1,8 88,7 

Alla kommuner, 
ovägt medel 91,5 -3,1 88,4 -1,7 86,7 1,0 87,7 

Riket (kommunala 
skolor) 91,3 -0,9 90,4 -1,7 88,7 1,0 89,7 

  

Betygskategori Kön   2018 Förändring 2019 Förändring 2020 Förändring 2021 

Elever i åk 6 med 
lägst betyget E i 
Svenska som 

andraspråk, (%) 

Flicka 

Borås (kommunala 
skolor) 62,2 12,2 74,4 -16,7 57,7 15,4 73,1 

Alla kommuner, 
ovägt medel 69,9 -2,3 67,6 -9,3 58,3 10,3 68,6 

Riket 66,4 0,4 66,8 0,3 67,1 3,6 70,7 

Pojke 

Borås (kommunala 
skolor) 46,2 10,8 57,0 -6,5 50,5 11,6 62,1 

Alla kommuner, 
ovägt medel 57,6 -1,6 56,0 -7,7 48,3 12,0 60,3 

Riket (kommunala 
skolor) 54,4 0,3 54,7 0,5 55,2 4,7 59,9 
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 Grundsärskolan 

Grundsärskolan tar emot elever som tillhör grundsärskolans målgrupp. Det är 

hemkommunen som beslutar om en elev ska tas emot i grundsärskolan. Innan 

beslutet ska hemkommunen göra en pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk 

och en social utredning. Kommunen ska samråda med elevens vårdnadshavare 

om utredningen medan den pågår.  

Elever inskrivna i grundsärskolan får sin undervisning antingen i en 

grundsärskoleklass eller integrerade i grundskoleklasser. 2021 gick det totalt i 

Borås stads skolor 125 elever i grundsärskolan. Fem av dessa var dock inte 

ännu mottagna i grundsärskolans skolform. 25 elever gick integrerade i 

grundskoleklasser. Grundsärskolan följer en egen läroplan och har två 

inriktningar. Inriktningen mot ämnen riktar sig till de elever som har möjlighet 

att fördjupa sig i ämnen. Undervisningen sker i ämnen ganska lika de ämnen 

som finns i grundskolan men övningsämnena idrott, slöjd samt hem- och 

konsumentkunskap har ett större utrymme. Den andra inriktningen riktar 

undervisningen mot ämnesområden och är avsedd för de elever som har större 

behov av stöd. Undervisning sker i fem ämnesområden: kommunikation, 

verklighetsuppfattning, motorik, vardagsaktiviteter och estetisk verksamhet.  

I grundsärskolans ämnen sätts betyg endast om en elev eller elevens 

vårdnadshavare begär det. Betygsskalan har fem steg: A, B, C, D och E. Betyget 

F används inte i grundsärskolan. Om en elevs kunskaper inte motsvarar 

kunskapskravet för betyget E eller högre ska betyg inte sättas. Om eleven eller 

elevens vårdnadshavare vill det ska intyget kompletteras med ett allmänt 

studieomdöme som ska beskriva elevens möjligheter att studera. Då samtliga 

elever inte betygssätts saknas nationell statistik att jämföra Borås Stads 

grundsärskoleelevers resultat med. Däremot följs undervisningen årligen upp i 

Grundskoleförvaltningens kvalitetsrapport Undervisning och resultat. 
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4 Analys 

Borås Stads grundskolors resultat har mellan 2020 och 2021 förbättrats i 

årskurs 9 vad gäller meritvärde men gått tillbaka avseende behörighet. För 

årskurs 6 har resultaten förbättrats under samma period. I de flesta kategorier 

förutom behörighet åk 9 befinner sig Borås Stad i rikets mittskikt, en mer 

ingående analys av resultaten presenteras nedan under respektive rubrik: 

Årskurs 9 och årskurs 6. 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 2021. 

 

 Barnrättsperspektiv på skolresultat 

2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag, Sverige har sedan 

år 1990 ratificerat barnkonventionen och lagstiftarens tolkning av artikel 28, 

rätten till utbildning, är uttryckt i skollagen. Barnkonventionen som lag innebär 

en större skyldighet och en ökad möjlighet för myndigheter och domstolar att 

sätta barnets rättigheter i centrum. Ett barnrättsperspektiv på skolresultat bör 

emellertid omfatta mer än artikeln om rätten till utbildning, det berör också 

konventionens fyra grundläggande principer5:  

 Alla barn har samma rättigheter och lika värde (artikel 2). 

 Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn (artikel 3). 

 Alla barn har rätt till liv och utveckling (artikel 6). 

 Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad (artikel 

12). 

Att följa upp Grundskoleförvaltningens resultat handlar därmed även om att 

följa upp att barns rättigheter tillgodoses. Folkhälsomyndigheten pekar i sin 

årsrapport 20206 på kopplingen mellan utbildningsnivå och folkhälsa. 

Exempelvis påverkas både livslängd och risken att leva i ekonomisk utsatthet av 

utbildningsnivån och skillnader i behörighet till gymnasiet bland elever i årskurs 

9 ökar mellan dem vars föräldrar har förgymnasial utbildningsnivå och övriga. 

Borås Stad har genom arbetet för ett socialt hållbart Borås antagit målet om 

jämlika livsvillkor och förutsättningar för god hälsa för hela Borås Stads 

befolkning. Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska mellan grupper med 

olika social status samt mellan grupper som är diskriminerade, marginaliserade 

eller exkluderade. Den som inte har en fullföljd gymnasieutbildning riskerar i 

högre grad arbetslöshet, sämre hälsa, kriminalitet, behov av försörjningsstöd 

och låg grad av delaktighet i samhället. Grundskolan spelar därmed en viktig 

roll genom sin del av arbetet för alla elevers fullföljda studier. Att 

                                                      
5 UNICEF: https://unicef.se/barnkonventionen  
6 Folkhälsomyndigheten: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/9fd952e9014642249164352cd5a3eb50/f
olkhalsans-utveckling-arsrapport-2020.pdf 
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gymnasiebehörigheten gått tillbaka bland elever i årskurs 9 2021 visar på vikten 

av arbetet för ett socialt hållbart Borås.  

 

 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 elever. Föräldrarnas 

utbildningsbakgrund liksom om en elev kommit till Sverige kort tid innan 

årskurs 9 har stor påverkan på elevens kunskapsresultat. Kännedom om 

bakgrundsfaktorers påverkan på skolresultat är av stor betydelse för att skolan 

ska kunna vidta adekvata kompensatoriska åtgärder. 2021 gick det totalt i Borås 

stads skolor 1141 elever i årskurs 6 och 1068 elever i årskurs 9. 

 

 Kostnader 

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

kommuner. 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 åt7. 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, placerar sig Borås Stads grundskolor i 

mittskiktet av de jämförbara kommunerna. Behörigheten årskurs 9 är dock lägre 

och placerar Borås på nedre halvan i riket.  

Avseende lärare befinner sig Borås Stad i mitten eller på den nedre halvan av de 

jämförbara kommunerna avseende samtliga utvalda parametrar: antal elever per 

lärare, andel legitimerade lärare samt andel lärare med pedagogisk examen. 

 

 Det kompensatoriska uppdraget 

Enligt Skollagen8 ska skolan sträva efter att uppväga skillnader i elevernas 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, detta brukar kallas skolans 

kompensatoriska uppdrag. Idag varierar dock resultaten mycket mellan olika 

elevgrupper och mellan olika skolor. Skolkommissionen har påvisat att det är en 

trend i hela riket och att skolsegregation riskerar att påverka elevernas 

kunskapsutveckling och möjlighet att uppfylla skolans demokratiuppdrag 

negativt: ”Denna ökade uppdelning av skolor riskerar att leda till försämrad 

likvärdighet i form av ökade kvalitetsskillnader mellan skolor. Den innebär 

                                                      
7 SKR: 
https://skr.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/vagledningsvarpavanligafrago
r/samycketkostarskolan.2785.html#5.68e4adfe147afac12a43fb87 
8 SFS 2010:800. Skollag. 
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också att det viktiga värde som ligger i att elever med olika bakgrund möts i 

skolan urholkas”9.  

I en avhandling granskas kamrateffekter, det vill säga hur elevers resultat 

påverkas av vilken klass de går i. Studien visar att vad lärare gör i klassrummet 

har betydelse för enskilda elevers resultat, men på den aggregerade klassnivån 

tycks lärarens undervisning inte kunna ställa sig ovan den begränsande eller 

förstärkande effekt som olika elevsammansättningar kan få på undervisningen10. 

Om elevsammansättningen är sådan att de allra flesta eleverna har begränsade 

förkunskaper begränsas även lärarens möjligheter att bedriva en utmanande 

undervisning. Detta är något som försvårar det kompensatoriska uppdraget och 

som visar på betydelsen av heterogena elevgrupper.  

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

en stor variation mellan de olika skolorna. Inom ramen för den statliga 

satsningen Likvärdig skola11 genomför Borås Stads grundskolor insatser för att 

stärka det kompensatoriska uppdraget, statsbidraget används främst till 

personalförstärkningar vilka bland annat möjliggör flexgrupper, utökad 

undervisningstid och intensivundervisning. Flera skolor har också bedrivit 

utvecklingsarbete med stöd av Skolverket inom ramen för Samverkan för bästa 

skola. Den statliga satsningen Riktade insatser för flerspråkiga och nyanlända 

elevers lärande12 innebär ett fokus på att höja kompetens, öka medvetenhet och 

förbättra organiseringen kring svenska som andraspråk, språkutvecklande 

arbetssätt och studiehandledning på modersmålet. Borås Stad kommer att delta 

i satsningen under tre år. 

När det modellberäknade värdet jämförs med faktiskt utfall visar Borås Stads 

grundskolor på en positiv avvikelse i årskurs 9 avseende såväl betyg i alla 

ämnen, meritvärde som gymnasiebehörighet. Avseende meritvärde uppvisar 

Borås Stad störst positiv avvikelse av de jämförbara kommunerna. Det finns 

ändå anledning att betona vikten av att Borås Stad behöver göra mer för att 

kompensera elevers bakgrund. En tydligt isärdragen bild visar sig genom 

samtliga redovisade resulat för årskurs 9, där två skolor i våra utsatta områden 

placerar sig bland de lägsta i riket och två skolor i Borås Stad placeras bland de 

högsta. När vi tittar på resultaten jämfört med riket och med liknade kommuner 

framgår att pandemin covid -19 i sig inte förklarar den sjunkande behörigheten 

till gymnasiet.  

Utifrån elevsammansättningen i Borås Stad(se ovan) finns det dock goda skäl 

att anta att strukturer i kommunen ger oss större utmaningar under de 

förhållanden som pandemin Covid-19 ställt oss inför. Borås har fler elever med 

sämre förutsättningar att fungera under de omständigheter som pandemin 

                                                      
9 Skolkommissionen (2017): 
https://www.regeringen.se/498092/contentassets/e94a1c61289142bfbcfdf54a44377507/samli
ng-for-skolan---nationell-strategi-for-kunskap-och-likvardighet-sou-201735.pdf  
10 Bäckström, P. (2020). Kamrateffekter i skolundervisning – En ramfaktorteoretisk analys. 
11 https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-likvardig-skola-2020 
12 https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/nyanlanda-barn-och-
elevers-utbildning/riktade-insatser-for-nyanlanda-och-flersprakiga-barn-och-elevers-utbildning 
 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/nyanlanda-barn-och-elevers-utbildning/riktade-insatser-for-nyanlanda-och-flersprakiga-barn-och-elevers-utbildning
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/nyanlanda-barn-och-elevers-utbildning/riktade-insatser-for-nyanlanda-och-flersprakiga-barn-och-elevers-utbildning
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inneburit. Utländsk bakgrund har troligtvis spelat en roll när elever och 

vårdnadshavare har fått möta fjärrundervisning, personalförändringar, krav på 

mer eget ansvar, mindre kontroll av att elever använder sin tid till studier och 

skolnärvaro. De har förhållit sig till starka föreskrifter om pandemirestriktioner, 

oro och kanske även trångboddhet och lägre vaccinationsgrad. 

Det är troligt att sammansättningen av elever med hänsyn till bakgrunds-

faktorerna innebär en ökad utsatthet vid distansundervisning och större 

svårigheter att tillgodogöra sig undervisningen.13 Sambandet mellan elevens 

skolresultat och förälders utbildning är tydligt i Skolverkets Slutbetyg i grundskolan 

2021. Av exempelvis elever som invandrat i åk 1-5 med förälder som har 

förgymnasial eller gymnasial utbildning är 61,2 procent i riket behöriga till 

gymnasiets yrkesprogram våren 202114. 

Att skolor så tydligt befinner sig i varsin ände av skalan visar att fler insatser 

behövs för att i högre utsträckning kompensera de skolor som har elever med 

försvårande bakgrundsfaktorer. Där kommer de riktade insatserna att spela en 

viktig roll. 15 

 

 Matematik 

Matematikresultaten för årskurs 6 i Borås stads kommunala skolor visar på en 

tydlig förbättring 2021. Jämfört med liknande kommuner har Borås bäst 

resultat och i relation till medelvärde i årskurs 6 för alla kommuner ligger Borås 

något högre.  

Skolinspektionen har konstaterat att matematik är ett av de ämnen där lägst 

andel elever uppnår kunskapskraven i svensk grundskola. Tidigare 

undersökningar och granskningar har indikerat att matematik av tradition är ett 

ämne där eleverna i stor utsträckning arbetar enskilt under 

matematiklektionerna. Det finns forskning som visar att interaktion i 

matematikundervisningen kan vara centralt för att utveckla elevernas 

matematiska tänkande. Förmågan att kommunicera med och om matematik är 

ett grundläggande syfte i matematikundervisningen. Skolinspektionen har därför 

genomfört en tematisk granskning av matematikundervisningen i årskurs 4-6. 

Av granskningen framgår att syftet och det centrala innehållet inte alltid beaktas 

i planeringen av undervisningen i matematik. I klassrummet är eleverna 

engagerade i parsamtal, men i helklass är det endast ett fåtal elever som är 

aktiva: ”När elever inte engageras i matematiska samtal under lärares ledning 

finns det risk att de inte får möjlighet att utveckla förmågan att kommunicera 

med och om matematik” 16.  

                                                      
13 Skolinspektionen(2021) Fjärr- och distansundervisningens konsekvenser 
14 Slutbetyg i grundskolan 2021. 
15 https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/nyanlanda-barn-och-
elevers-utbildning/riktade-insatser-for-nyanlanda-och-flersprakiga-barn-och-elevers-utbildning 
16 Skolinspektionen (2020). Matematikundervisningen i årskurserna 4-6. Interaktion i klassrummet. 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/nyanlanda-barn-och-elevers-utbildning/riktade-insatser-for-nyanlanda-och-flersprakiga-barn-och-elevers-utbildning
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/nyanlanda-barn-och-elevers-utbildning/riktade-insatser-for-nyanlanda-och-flersprakiga-barn-och-elevers-utbildning
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Hur matematikundervisning organiseras, planeras och genomförs är ett område 

som Grundskoleförvaltningen behöver följa och stödja skolenheterna i. Av 

dessa skäl utreder förvaltningen ett digitalt stöd för screening av elevernas 

matematikutveckling i alla årskurser för att synliggöra och åtgärda enskilda och 

strukturella utvecklingsbehov inom matematik i Borås Stads grundskolor. 

Enligt den internationella jämförelsen TIMSS (Trends in International 

Mathematics and Science Study)17, som vart fjärde år sedan 1995 mäter elevers 

kunskaper i och attityder till matematik och naturvetenskapliga ämnen i årskurs 

4 och 8, så har de svenska resultaten stabiliserats efter flera års försämringar. 

För eleverna i årskurs 4 är resultaten i matematik bättre än när Sverige deltog i 

TIMSS 2007 och 2011, resultaten är dock fortfarande lägre än 1995 års nivå. 

Högpresterande elever i Sverige har förbättrat sina resultat i TIMSS 2019 

jämfört med 2015. Andelen elever som presterar på den högsta kunskapsnivån i 

matematik har ökat, både i årskurs 8 och i årskurs 4. I TIMSS 2019 framgår att 

elevernas socioekonomiska bakgrund, mätt som grad av hemresurser för 

lärande, har fortsatt stor betydelse för hur de presterar i matematik och 

naturvetenskap. I genomsnitt presterar elever i årskurs 4 och 8 som har en 

högre grad av hemresurser betydligt bättre än elever med en lägre grad av 

hemresurser. Sveriges resultat liknar genomsnittet för EU-och OECD-länderna 

i detta avseende. Att kompensera för elevers olika förutsättningar verkar 

därmed vara en viktig åtgärd för att öka måluppfyllelsen i matematik. 

 

 Läsförståelse 

I en avhandling18 om lässvårigheter och den språkliga förmågans betydelse för 

skolresultat framkommer att elever med begränsad läsförståelse i årskurs 2 hade 

en ökad risk att inte nå målen för de nationella proven i årskurs 3. Risken ökar 

markant om läsförståelsesvårigheterna är kombinerade med 

avkodningssvårigheter. Elever med enbart avkodningssvårigheter klarade de 

nationella proven bättre och elever med enbart stavningssvårigheter i årskurs 2 

klarade proven lika bra som eleverna med typisk läs- och skrivutveckling.  

Avhandlingen visar att språklig förmåga samvarierar med skolresultat i 

läsförståelse och alla delprov i matematik förutom delprovet om mönster. 

Avhandlingen visar också på vikten av att inkludera hörförståelse i arbetet med 

elever som har läsförståelsesvårigheter, då det inte räcker med en bättre 

avkodningsförmåga för att uppnå en god läsförståelse. Det krävs insatser både 

för att främja ordförråd, grammatisk kompetens och förståelsestrategier. Att 

utveckla elevers läsförståelse är därmed betydelsefullt för elevernas resultat i 

flera ämnen än i svenska/svenska som andraspråk.  

Resultaten i svenska för årskurs 6 i Borås stads kommunala skolor 2021 är 92,0 

procent vilket är i nivå med föregående år. Jämfört med liknande kommuner 

                                                      
17 Skolverket (2020). TIMSS 2019. Svenska grundskoleelevers kunskaper i matematik och naturvetenskap 

i ett internationellt perspektiv. 
18 Levlin, M. (2014). Lässvårigheter, språklig förmåga  och skolresultat i tidiga skolår. 
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placerar sig Borås i mitten och ligger i nivå med alla kommuner. I relation till 

riket är resultaten något lägre.  

För elever med lägst betyg E i svenska som andraspråk i årskurs 6 ser vi en 

kraftig förbättring från 53,3 procent förra året till 67,1 procent 2021. Det är 

bättre jämfört med alla kommuner och riket och placerar Borås näst högst 

bland liknande kommuner. 

I Borås Stad har Grundskoleförvaltningen tagit ett helhetsgrepp om arbetet 

med läsförståelse genom införandet av screeningverktyget Lexplore. Redovisas i 

Kvalitetsrapporten Undervisning och resultat. 

 

 Uteblivna nationella prov 

På grund av pandemin covid-19 ställdes de nationella proven in under 

vårterminen 2021 för andra året i rad. Att de nationella proven ställdes in kan 

ha fått olika konsekvenser. En positiv följd är att eleverna har fått mer tid för 

undervisning, då en återkommande kritik beträffande de nationella proven har 

varit att de tar för mycket tid från undervisningen. En risk med de inställda 

proven är att lärare inte har fått tillgång till det omfattande och förhållandevis 

likvärdiga bedömningsunderlag som de nationella proven utgör. 

Förutsättningarna har dock varit desamma för samtliga skolor i Sverige, varför 

resultaten för aktuellt läsår bör anses jämförbara. Däremot behöver de 

uteblivna nationella proven och deras eventuella påverkan på resultaten tas i 

beaktande vid jämförelser av resultat mellan åren.   

Utifrån den officiella statistiken kan Skolverket inte uttala sig om huruvida 

förändrade förutsättningar för betygssättning och bedömning har påverkat 

resultaten under pandemin19. 

 

 Årskurs 9 

Spridningen mellan de olika skolenheterna är fortsatt stor. Bäst lyckas Borås 

Stad avseende meritvärde där det genomsnittliga meritvärdet i Borås Stad har 

ökat från 223,7 till 224,9. I relation till jämförbara kommuner presterar elever i 

årskurs 9 i Borås Stad strax över mitten i jämförelsegruppen, placering i övre 

tredjedelen i förhållande till alla kommuner i riket.  

Vad gäller betyg i alla ämnen placerar vi oss i mitten bland jämförbara 

kommuner. 

Avseende behörighet till gymnasiets yrkesprogram har resultatet backat sedan 

förra året från 84,4 procent elever med behörighet till gymnasiets yrkesprogram 

till 80,5 procent. I jämförelsegruppen liknande kommuner är det bara en 

kommun som har ett lägre resultat. Placering i nedre tredjedelen i förhållande 

till alla kommuner i riket. Det förefaller som om förra årets höga resultat var en 

                                                      
19 Skolverket (2021) Slutbetyg i grundskolan våren 2021. 
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avvikelse, då årets resultat är i nivå med både 2018 och 2019. I jämförelse med 

liknande kommuner syns större nedgång i Borås.  

Vad kan då förklara detta hack i behörighetskurvan? Några skolors egna 

förklaringar till vikande resultat handlade i stor utsträckning om 

pandemirelaterade orsaker. Detta kan dock inte enkelt förklara Borås siffror i 

relation till övriga riket då pandemin har påverkat även dem vi jämför oss med. 

Resonemanget har fördjupats i stycket Det kompensatoriska uppdraget ovan.  

 

Trots tillbakagången i behörighet så visar det modellberäknade värdet att vi 

presterar bättre än ”alla kommuner” i förhållande till våra förutsättningar.  

Avvikelsen från modellberäknat värde utifrån våra förutsättningar placerar 

Borås Stads skolor bland de 25 procent bästa i riket.  

Meritvärde är långt över hur modellen beskriver våra förutsättningar. Elever i 

årskurs 9 i Borås Stad presterar bättre än det modellberäknade värdet, utifrån 

bakgrundsfaktorerna föräldrarnas utbildningsnivå och fördelningen 

pojkar/flickor samt andelen nyinvandrade elever. Detta indikerar att Borås Stad 

lyckas förhållandevis väl med det kompensatoriska uppdraget. Det 

modellberäknade värdet visar på spridningen i kommunen där en skola i ett 

socio-ekonomiskt svagare område ligger högt över det förväntade värdet medan 

en annan skola ligger klart under. 

Skolinspektionens rapport 2021 om effekter av distansundervisning under 

pandemin20 lyfter aspekter kring att elever med goda förutsättningar kan gynnas 

när studierna ska bedrivas hemma i större utsträckning. Hemmiljö och 

vårdnadshavares utbildningsbakgrund kan medföra att fler elever ur socio-

ekonomiskt starka förhållanden når högre och elever som är mer socio-

ekonomiskt utsatta saknar stöd och missgynnas i större utsträckning. 

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

som nationellt. I Borås Stads grundskolor har dock skillnaden mellan flickor 

och pojkar minskat för andra året i rad i årskurs 9 avseende 

gymnasiebehörighet. Pojkar har förbättrat sitt meritvärde och försämrat sin 

behörighet mest medan flickors meritvärde gått ner. När det gäller 

genomsnittligt meritvärde presterar flickorna däremot fortfarande betydligt 

bättre än pojkarna. Skillnaden i utveckling mellan gymnasiebehörighet och 

genomsnittligt meritvärde tyder på att skolorna har förmått att möta 

lågpresterande pojkar bättre under det gångna läsåret, men att det kan finnas en 

risk att lågpresterande flickor inte uppmärksammas i samma utsträckning. Det 

är därför viktigt att betona att även lågpresterande flickor behöver erbjudas stöd 

och att pojkar behöver mötas av höga och positiva förväntningar på att de i lika 

stor utsträckning som flickor kan nå de högsta betygen.   

I en studie av uppfattningar om stöd hos elever i årskurs nio framkommer att 

lågpresterande elever främst får förenklande stöd, vilket innebär sänkta 

förväntningar och minskade möjligheter till lärande. I den mån stödjande 

insatser erbjuds, där undervisningen förändras och inte ämnesinnehållet, är det 

                                                      
20 Skolinspektionen(2021) Fjärr- och distansundervisningens konsekvenser 
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främst pojkar som får ta del av detta21. En förklaring till att pojkar får ta del av 

mer stöd är att deras resultat generellt är lägre än flickornas, att lågpresterande 

flickor främst får förenklande stöd påverkar dock sannolikt denna grupps 

möjlighet till lärande negativt. Att fler elever – både flickor och pojkar – får ta 

del av stödjande insatser, som omfattar förändrad undervisning snarare än 

förenklat ämnesinnehåll, skulle kunna höja Borås Stads resultat. 

 

 Årskurs 6 

Resultaten i årskurs 6 stiger och Borås Stads resultat i svenska och matematik är 

i paritet med gruppen kommunala skolor i riket, i svenska som andraspråk 

något högre. Detta är ämnen där nationella prov vanligtvis genomförs, men 

under vårterminen 2021 gjordes det inte på grund av pandemin covid-19 för 

andra året i rad. Positivt är att den nedåtgående trenden för lägst betyg E i 

matematik i årskurs 6 är bruten och ökar med 1,7 procentenheter, vilket är 

högst i gruppen liknande kommuner.  Borås Stad, liksom ”alla kommuner” och 

”riket”, höjer sina resultat något jämfört med föregående år. I svenska ökar 

resultatnivån något från 2020. Borås Stads resultat i ämnet svenska som 

andraspråk, som sjönk betydligt 2020, har gjort en kraftig uppgång 2021 och är 

nu bättre än snittet för riket, en ökning med 13,5 procentenheter till 67.1 

procent. I Borås såväl som i riket är det en relativt låg andel av eleverna som 

läser svenska som andraspråk som får lägst betyget E. Vårterminen 2021 var det 

21,5 procent av eleverna i årskurs 6 som bedömdes i ämnet svenska som 

andraspråk. Att antalet elever som betygssätts i ämnet svenska som andraspråk 

är betydligt lägre än i ämnet svenska kan bidra till att de procentuella 

förändringarna i resultat mellan åren är stora; ett mindre antal elevers resultat 

får därför förhållandevis stort procentuellt utslag. Detta till trots är det viktigt 

att fortsätta utveckla undervisningen i ämnet svenska som andraspråk, inte 

minst då kunskaper i det svenska språket är av stor betydelse för att klara de 

flesta andra ämnen. Här kommer insatser att riktas in under de kommande tre 

åren i form av Skolverkets satsning för nyanlända och flerspråkiga elever22.  

I årskurs 6 är flickornas resultat högre än pojkarnas i alla ämnen. Störst är 

skillnaden för betyget E i ämnet svenska som andraspråk, där det skiljer elva 

procentenheter mellan andelen flickor: 73,1 procent, och andelen pojkar: 62,1 

procent. Pojkarna har förbättrat sina resultat i matematik och svenska medan 

flickorna gått tillbaka något. I svenska som andraspråk har båda ökat och 

flickorna har den största förbättringen 15,4 procent jämfört med pojkarnas 11,6 

procent. Skolverkets nationella sammanställning av betyg i årskurs 6 

vårterminen 2021 stödjer det vi ser i Borås Stad där de visar att andelen som 

uppnådde godkända betyg (A–E) var högre bland flickor än bland pojkar.23 

                                                      
21 Klapp & Jönsson (2020). Scaffolding or simplifying: students’ perception of support in 

Swedish compulsory school. European Journal of Psychology of Education.  
22 https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/nyanlanda-barn-och-
elevers-utbildning/riktade-insatser-for-nyanlanda-och-flersprakiga-barn-och-elevers-utbildning 
23 Skolverket 2021. Betyg i årskurs 6 vårterminen 2021 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/nyanlanda-barn-och-elevers-utbildning/riktade-insatser-for-nyanlanda-och-flersprakiga-barn-och-elevers-utbildning
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/nyanlanda-barn-och-elevers-utbildning/riktade-insatser-for-nyanlanda-och-flersprakiga-barn-och-elevers-utbildning
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Det är angeläget att på skolnivå analysera sina resultat och orsakerna till 

skillnader mellan flickors och pojkars betyg, så att alla elever möts av höga och 

positiva förväntningar oavsett kön. 
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