
 

Uppdragsgivare: Grundskolenämnden 

 

Emil Persson Torgerson 
Ida Legnemark 

RAPPORT 
Sida 

1(49) 

Datum 

2019-03-26 
 

 

 

 
 

 

 

Jämförelse av nationella 

resultat 2018 

Kvalitetsrapport för jämförelse av 2018 års 

nationella resultat  
 



Borås Stad 
Datum 

2019-03-26 
      

      
Sida 

2(49) 

 

Jämförelse av nationella resultat 2018 

Sammanfattning 

Kvalitetsrapport för jämförelse av nationella resultat 2018 är en del i 
huvudmannens uppföljning och analys av grundskolans arbete med det 
systematiska kvalitetsarbetet. I rapporten jämförs utvalda betygsresultat för 
slutbetyg 2017/2018 i årskurs 9 och 6 samt resultat från nationella prov i 
årskurs 3 för Borås Stad med statistik för riket, alla kommuner och liknande 
kommuner. 

Resultaten för Borås Stad visar oavsett ämne, årskurs, förändring eller 
jämförande elevgrupp på en stor variation mellan de olika skolorna. Så ser det 
även ut i övriga Sverige. Generellt är flickornas resultat bättre än pojkarnas, i 
såväl Borås Stads skolor som nationellt. Resultaten 2018 för årskurs 9 i Borås 
Stad gällande att ha uppnått kunskapskraven i alla ämnen har för gruppen alla 
elever ökat jämfört med 2017. Det samma gäller för behörigheten till 
yrkesprogrammen. Resultaten är dock något sämre jämfört med alla kommuner 
och riket. 

För det genomsnittliga meritvärdet för årskurs 9 i Borås Stad 2018 har det skett 
en kraftig positiv förändring jämfört med 2017. Borås Stads positiva förändring 
är större jämfört med förändringen för alla kommuner och för riket, speciellt 
för gruppen elever som inte är nyinvandrade och inte har okänd bakgrund. Den 
positiva förändringen jämfört med alla kommuner och med riket är större för 
flickorna än för pojkarna. Att meritvärdet ökar betydligt mer än behörigheten 
till yrkesprogrammen visar att många elever får högre betyg, samtidigt som det 
fortfarande finns en grupp elever som inte når målen.  

Resultatet för variationen mellan det modellberäknade genomsnittliga 
meritvärdet och det faktiska utfallet för det genomsnittliga meritvärdet visar att 
Borås Stad 2018 gjort en kraftig positiv förändring jämfört med 2017, även 
jämfört med alla kommuner. Det innebär att elever i Borås Stads skolor 
presterar bättre än förväntat utifrån elevernas föräldrars genomsnittliga 
utbildningsnivå, elevernas kön och andel nyinvandrade elever. 

Mellan 2017 och 2018 har det skett en svagt positiv förändring av resultaten i 
matematik och svenska för årskurs 6. Denna förändring är något mer positiv 
jämfört med alla kommuner, men samtidigt något lägre än riket. I svenska som 
andraspråk för årskurs 6 presterade Borås Stad ett resultat för 2018 som är lägre 
jämfört med 2017. Samtidigt är 2018 års resultat lägre jämfört med alla 
kommuner och med riket.  

I matematik i årskurs 3 har det i Borås Stads resultat för 2018 skett en positiv 
förändring jämfört med 2017. Dock är resultatet för 2018 fortfarande något 
lägre än för alla kommuner och riket. I svenska och svenska som andraspråk i 
årskurs 3 har det i Borås Stads resultat mellan 2018 och 2017 skett en svagt 
negativ förändring. Borås Stads resultat 2018 är lägre än för alla kommuner och 
riket, men samtidigt är försämringen mindre mellan åren än vad den är för alla 
kommuner och för riket.  
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Jämförelse av nationella resultat 2018 

1 Inledning 

Syftet med denna kvalitetsrapport för jämförelse av 2018 års nationella resultat 

är en del i huvudmannens uppföljning och analys av Grundskolans arbete med 

det systematiska kvalitetsarbetet.  

Kvalitetsrapporten för jämförelse av föregående års nationella resultat upprättas 

varje år.  

 

Rapporten består av: 

Utvalda betygsresultat för slutbetyg 2017/2018 årskurs 9 och 6 samt resultat 

från nationella prov årskurs 3. 
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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 landstings (SKL) 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.  

Källa: Skolverket (Siris). 

 

Alla kommuner: 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 landsting 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. 

Källa: 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 Landsting 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 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. 

Källa: Skolverket (SALSA) 

 

 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.  
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Jämförelse av nationella resultat 2018 

3 Beskrivning av nuläge 

 Årskurs 9 

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

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

  2015 Förändring 2016 Förändring 2017 Förändring 2018 

Borås (kommunala skolor) 75,5 -1,3 74,2 -4,7 69,5 0,2 69,7 

Alla kommuner  74,6 1 75,6 -5,2 70,4 2,1 72,5 

Riket 75,5 0,9 76,4 -4,6 71,8 1,7 73,5 

 
 
Trendkurva  

 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2018 

 

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2017 
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Jämförelse av nationella resultat 2018 

 
 
Jämförelse med liknande kommuner 2018 

 

Från Vänster: Sundsvall (61,7), Gävle (67,7), Eskilstuna (69,3), Kristianstad (69,6), Borås (69,7), 

Halmstad (73,5), Växjö (74,5) och Lund (83,5). 

Jämförelse med liknande kommuner 2017 

 
Från Vänster: Sundsvall (64,9), Eskilstuna (65,1), Gävle (67,1), Kristianstad (68,7), Borås (69,5), 

Växjö (71,8), Halmstad (72,8) och Lund (87,3). 

Olika kommunala skolor jämfört med alla kommunala skolor i riket 2018 

 
Från Vänster: Viskaforsskolan (53,2), Särlaskolan (57,1), Bodaskolan (57,4), Daltopskolan 

(58,9), Erikslundskolan (72,6), Dalsjöskolan (72,7), Fristadskolan (77,8), Engelbrektskolan (89,3) 

och Sandgärdskolan (89,9). 
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Olika kommunala skolor jämfört med alla kommunala skolor i riket 2017 

 

Från Vänster: Särlaskolan (48,0), Bodaskolan (56,2), Daltopskolan (61,0), Viskaforsskolan 

(65,5), Fristadskolan (70,4), Erikslundskolan (71,4), Dalsjöskolan (75,9), Engelbrektskolan (82,4) 

och Sandgärdskolan (92,8). 

Kommentar 

Resultatet för elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen 2018; 69,7 

procent för Borås Stads skolor är i linje med 2017 års resultat, men sämre än 

både 2015 och 2016. Trenden skiljer sig både från alla kommuner och från riket 

där det 2018 skett en större förbättring jämfört med 2017 års resultat. På 

färgskalan jämfört med alla kommuner ser man att Borås Stad för 2018 placerar 

sig strax under mitten på skalan, något under det genomsnittliga resultatet för 

riket. Motsvarande placering 2017 var något högre. Placeringen 2018 i relation 

till de liknande kommunerna är oförändrad jämfört med föregående år. Jämför 

man resultatet mellan 2018 och 2017 för enskilda kommunala skolor i Borås 

Stad ser man att resultatet varierar kraftigt mellan de olika skolorna oavsett år. 

Dock har det 2018 skett en förskjutning till tre tydliga grupper, istället för som 

2017 där skolorna var mer utspridda över hela skalan. Jämför man skolornas 

placeringar mellan dessa år, ser man att några av skolorna har bytt plats, 

samtidigt som fem av nio skolor har fått ett bättre resultat. 
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3.1.2 Meritvärde, genomsnitt (17 ämnen), (alla elever) 

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

  2015 Förändring 2016 Förändring 2017 Förändring 2018 

Borås (kommunala skolor) 220,5 0,4 220,9 -8,1 212,8 9,1 221,9 

Alla kommuner  215,7 3,6 219,3 -7,8 211,5 6,2 217,7 

Riket 220,5 4,3 224,8 -7,1 217,7 5,6 223,3 

 
Trendkurva  

 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2018 

 

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2017 
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Jämförelse med liknande kommuner 2018 

 
Från Vänster: Sundsvall (201,3), Gävle (210,4), Kristianstad (215,2), Eskilstuna (215,6), Borås 

(221,9), Växjö (223,8), Halmstad (225,4) och Lund (251,7). 

Jämförelse med liknande kommuner 2017 

 

Från Vänster: Sundsvall (202,5), Eskilstuna (205,8), Gävle (206,1), Borås (212,8), Kristianstad 

(213,0), Halmstad (213,2), Växjö (218,7) och Lund (251,7). 

Olika kommunala skolor jämfört med alla kommunala skolor i riket 2018 

 

Från Vänster: Viskaforsskolan (199,6), Särlaskolan (206,0), Bodaskolan (207,5), Daltopskolan 

(211,1), Dalsjöskolan (225,0), Erikslundskolan (226,4), Fristadskolan (229,2), Sandgärdskolan 

(242,6) och Engelbrektskolan (249,9)  
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Olika kommunala skolor jämfört med alla kommunala skolor i riket 2017 

 
Från Vänster: Bodaskolan (188,9), Särlaskolan (197,1), Daltopskolan (199,7), Viskaforsskolan 

(208,2), Fristadskolan (212,6), Erikslundskolan (215,4), Dalsjöskolan (227,0), Engelbrektskolan 

(232,2) och Sandgärdskolan (235,8). 

Kommentar 

Resultatet för meritvärdet 2018; 221,9 poäng för Borås Stads skolor är det 

högsta värdet jämfört med samtliga tre föregående år. Förändringen jämfört 

med föregående år är mer positiv jämfört med alla kommuner respektive med 

riket. På färgskalan jämfört med alla kommuner ser man att Borås Stad för 2018 

placerar sig i övre delen av mitten på skalan, strax under det genomsnittliga 

resultatet för riket. Motsvarande placering 2017 var lägre. Placeringen 2018 i 

relation till de liknande kommunerna är en placering högre jämfört med 

föregående år. Jämför man resultatet mellan 2018 och 2017 för enskilda 

kommunala skolor i Borås Stad ser man att resultatet varierar kraftigt mellan de 

olika skolorna oavsett år. Även om flera skolor har bytt plats mellan åren kan 

man likt föregående år se tre olika grupper. Dock har det 2018 skett en samlad 

förskjutning uppåt på skalan. Sju av nio skolor har fått ett bättre resultat.  
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Jämförelse av nationella resultat 2018 

3.1.3 Elever som är behöriga till yrkesprogram, (alla elever), (%) 

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

  2015 Förändring 2016 Förändring 2017 Förändring 2018 

Borås (kommunala skolor) 83,8 1 84,8 -6,3 78,5 1,5 80 

Alla kommuner  83,4 2,1 85,5 -6,1 79,4 2,5 81,9 

Riket 84,1 1,9 86 -5,5 80,5 2,2 82,7 

 
Trendkurva 

 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2018 

 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2017 
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Jämförelse med liknande kommuner 2018 

 
Från Vänster: Sundsvall (75,0), Eskilstuna (78,8), Borås (80,0), Gävle (80,3), Halmstad (82,2), 

Växjö (83,0) och Lund (89,5). 

Jämförelse med liknande kommuner 2017 

 
 
Från Vänster: Eskilstuna (74,1), Sundsvall (75,0), Kristianstad (77,3), Borås (78,5), Gävle (78,7), 

Halmstad (82,2), Växjö (82,4) och Lund (92,4). 

Olika kommunala skolor jämfört med alla kommunala skolor i riket 2018 

 
Från Vänster: Viskaforsskolan (66,2), Bodaskolan (69,1), Särlaskolan (72,9), Daltopskolan 

(78,3), Dalsjöskolan (78,5), Fristadskolan (84,9), Erikslundskolan (84,9), Engelbrektskolan (91,3) 

och Sandgärdskolan (94,1). 
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Olika kommunala skolor jämfört med alla kommunala skolor i riket 2017 

 
Från Vänster: Särlaskolan (56,0), Bodaskolan (62,3), Fristadskolan (77,4), Daltopskolan (78,0), 

Viskaforsskolan (81,0), Erikslundskolan (81,4), Dalsjöskolan (82,7), Engelbrektskolan (89,9) och 

Sandgärdskolan (95,0). 

Kommentar 

Resultatet för behöriga till yrkesprogram 2018; 80,0 procent för Borås Stads 

skolor är högre jämfört med föregående år men lägre jämfört med 2016 och 

2015. Ökningen jämfört med föregående år något lägre jämfört med alla 

kommuner respektive med riket. På färgskalan jämfört med alla kommuner ser 

man att Borås Stad för 2018 placerar sig i nedre delen av mitten på skalan, strax 

under det genomsnittliga resultatet för riket. Motsvarande placering 2017 var 

högre. Placeringen 2018 i relation till de liknande kommunerna är en placering 

lägre jämfört med föregående år. Jämför man resultatet mellan 2018 och 2017 

för enskilda kommunala skolor i Borås Stad ser man att resultatet varierar 

kraftigt mellan de olika skolorna oavsett år. Även om flera skolor har bytt plats 

mellan åren kan man likt föregående år se fyra olika grupper. Samlat för 2018 

har det skett en förflyttning uppåt på skalan för skolorna med lägst resultat, 

samtidigt som gruppen med högst resultat rört sig någon nedåt. Sex av nio 

skolor har fått ett bättre resultat.  
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3.1.4 Elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, (exkl. 
nyinvandrade och okänd bakgrund), (%) 

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

  2015 Förändring 2016 Förändring 2017 Förändring 2018 

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

Alla kommuner  
78,7 0,5 79,2 -1,1 78,1 -0,2 77,9 

Riket 79,3 0,7 80 -1,1 78,9 -0,1 78,8 

 
Trendkurva 

 

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2018 

 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2017 
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Jämförelse med liknande kommuner 2018 

 

Från Vänster: Sundsvall (65,3), Gävle (72,2), Borås (74,6), Eskilstuna (74,8), Kristianstad (74,9), 

Halmstad (78,0), Växjö (79,8) och Lund (87,2). 

Jämförelse med liknande kommuner 2017 

 

Från Vänster: Sundsvall (70,2), Borås (73,8), Eskilstuna (73,9), Gävle (74,0), Kristianstad (75,6), 

Växjö (76,3), Halmstad (78,2) och Lund (90,1). 

Kommentar 

Resultatet för elever som inte är nyinvandrade eller som har en okänd bakgrund 
och har uppnått kunskapskraven i alla ämnen 2018; 74,6 procent för Borås 
Stads skolor är högre jämfört med föregående år men lägre jämfört med 2016 
och 2015. Ökningen jämfört med föregående år är högre än för alla kommuner 
respektive för riket. På färgskalan jämfört med alla kommuner ser man att 
Borås Stad för 2018 placerar sig i nedre delen av mitten på skalan, under det 
genomsnittliga resultatet för riket. Motsvarande placering 2017 var lägre. 
Placeringen 2018 i relation till de liknande kommunerna är en placering högre 
jämfört med föregående år.  
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3.1.5 Meritvärde, genomsnitt (17 ämnen), (exkl. nyinvandrade och okänd 
bakgrund) 

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

  2015 Förändring 2016 Förändring 2017 Förändring 2018 

Borås (kommunala skolor) 223,4 2,3 225,7 -6,5 219,2 10,4 229,6 

Alla kommuner  221,9 3 224,9 0,1 225 1,7 226,7 

Riket 226,5 3,9 230,4 0 230,4 1,6 232,0 

 
Trendkurva 

 

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2018 

 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2017 
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Jämförelse med liknande kommuner 2017 

 
Från Vänster: Sundsvall (207,1), Gävle (220,0), Kristianstad (224,5), Eskilstuna (225,8), Borås 

(229,6), Växjö (232,2), Halmstad (233,3) och Lund (258,2). 

Jämförelse med liknande kommuner 2016 

 
Från Vänster: Sundsvall (212,8), Gävle (217,0), Borås (219,2), Halmstad (222,5), Eskilstuna 

(223,3), Kristianstad (226,1), Växjö (227,6) och Lund (256,9). 

Kommentar 

Resultatet för elever som inte är nyinvandrade eller som har en okänd bakgrund 

i meritvärdet 2018; 229,6 poäng för Borås Stads skolor är det högsta värdet 

jämfört med samtliga tre föregående år. Ökningen jämfört med föregående år är 

betydligt högre än för alla kommuner respektive för riket. På färgskalan jämfört 

med alla kommuner ser man att Borås Stad för 2018 placerar sig i övre delen av 

mitten på skalan, strax under det genomsnittliga resultatet för riket. 

Motsvarande placering 2017 var lägre. Placeringen 2018 i relation till de 

liknande kommunerna är två placeringar högre jämfört med föregående år. 
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3.1.6 Elever som är behöriga till yrkesprogram, (exkl. nyinvandrade och 
okänd bakgrund), (%) 

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

  2015 Förändring 2016 Förändring 2017 Förändring 2018 

Borås (kommunala skolor) 85,7 2,5 88,2 -5,3 82,9 1,5 84,4 

Alla kommuner  87,7 1,2 88,9 -2 86,9 0,1 87,0 

Riket 88,2 1,4 89,6 -1,8 87,8 0,1 87,9 

 
Trendkurva 

 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2018 

 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2017 
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Jämförelse med liknande kommuner 2017 

 
Från Vänster: Sundsvall (79,3), Borås (84,4), Eskilstuna (84,7), Kristianstad (85,4), Gävle (86,8), 

Halmstad (87,2), Växjö (88,1) och Lund (93,2). 

Jämförelse med liknande kommuner 2016 

 

Från Vänster: Sundsvall (80,8), Borås (82,9), Eskilstuna (83,6), Kristianstad (84,5), Gävle (86,2), 

Växjö (87,2), Halmstad (87,4) och Lund (95,3). 

Kommentar 

Resultatet för elever som inte är nyinvandrade eller som har en okänd bakgrund 

och är behöriga till yrkesprogram 2018; 84,4 procent för Borås Stads 

kommunala skolor är högre jämfört med föregående år men lägre jämfört med 

2016 och 2015. Ökningen jämfört med föregående år är högre än för alla 

kommuner respektive för riket. På färgskalan jämfört med alla kommuner ser 

man att Borås Stad för 2018 placerar sig i nedre delen av mitten på skalan, 

under det genomsnittliga resultatet för riket. Motsvarande placering 2017 var 

lägre. Placeringen 2018 i relation till de liknande kommunerna är oförändrad 

jämfört med föregående år. 
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3.1.7 Jämförelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betygskategori Urvalsområde 2015 Förändring 2016 Förändring 2017 Förändring 2018 

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

Borås (kommunala 
skolor) 75,5 -1,3 74,2 -4,7 69,5 0,2 69,7 

Alla kommuner,  
74,6 1 75,6 -5,2 70,4 2,1 72,5 

Riket 
75,5 0,9 76,4 -4,6 71,8 1,7 73,5 

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

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

Alla kommuner,  
78,7 0,5 79,2 -1,1 78,1 -0,2 77,9 

Riket 
79,3 0,7 80 -1,1 78,9 -0,1 78,8 

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

Borås (kommunala 
skolor) 220,5 0,4 220,9 -8,1 212,8 9,1 221,9 

Alla kommuner,  
215,7 3,6 219,3 -7,8 211,5 6,2 217,7 

Riket 
220,5 4,3 224,8 -7,1 217,7 5,6 223,3 

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

Borås (kommunala 
skolor) 223,4 2,3 225,7 -6,5 219,2 10,4 229,6 

Alla kommuner,  
221,9 3 224,9 0,1 225 1,7 226,7 

Riket 
226,5 3,9 230,4 0 230,4 1,6 232 

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

Borås (kommunala 
skolor) 83,8 1 84,8 -6,3 78,5 1,5 80 

Alla kommuner,  
83,4 2,1 85,5 -6,1 79,4 2,5 81,9 

Riket 
84,1 1,9 86 -5,5 80,5 2,2 82,7 

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

Borås (kommunala 
skolor) 85,7 2,5 88,2 -5,3 82,9 1,5 84,4 

Alla kommuner,  
87,7 1,2 88,9 -2 86,9 0,1 87 

Riket 
88,2 1,4 89,6 -1,8 87,8 0,1 87,9 
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Andel (%) som uppnått 
kunskapskraven i alla 
ämnen 

Genomsnittligt 
meritvärde (17) 

Andel (%) behöriga 
yrkesprogram 

2017 Förändring 2018 2017 Förändring 2018 2017 Förändring 2018 

Borås, 
kommunal 

Alla elever 69,5 0,2 69,7 212,8 9,1 221,9 78,5 1,5 80 

Elever exkl. nyinva. & o. 
bakg. 

73,8 0,8 74,6 219,2 10,4 229,6 82,9 1,5 84,4 

Boda- 
skolan 

Alla. elever 56,2 1,2 57,4 188,9 18,6 207,5 62,3 6,8 69,1 

Elever exkl. nyinva. & o. 
bakg. 

60,8 5,6 66,4 198,7 21,3 220 68 9,1 77,1 

Dalsjö- 
skolan 

Alla elever 75,9 -3,2 72,7 227 -2 225 82,7 -4,2 78,5 

Elever exkl. nyinva. & o. 
bakg. 

78,9 -1,2 77,7 229,1 3,2 232,3 85,9 -2 83,9 

Daltorp- 
skolan 

Alla elever 61 -2,1 58,9 199,7 11,4 211,1 78 0,3 78,3 

Elever exkl. nyinva. & o. 
bakg. 

60,8 0,7 61,5 198,7 16,3 215 78,4 1,1 79,5 

Engelbrekt- 
skolan 

Alla elever 82,4 6,9 89,3 232,2 17,7 249,9 89,9 1,4 91,3 

Elever exkl. nyinva. & o. 
bakg. 

85,8 8 93,8 237,7 21,2 258,9 93,8 6,2 100 

Erikslund- 
skolan 

Alla elever 71,4 1,2 72,6 215,4 11 226,4 81,4 3,5 84,9 

Elever exkl. nyinva. & o. 
bakg. 

79 -6 73 223,9 8 231,9 88,7 -1,4 87,3 

Fristad- 
skolan 

Alla elever 70,4 7,4 77,8 212,6 16,6 229,2 77,4 7,5 84,9 

Elever exkl. nyinva. & o. 
bakg. 

75,5 7,6 83,1 222,6 13,6 236,2 83 6 89 

Sandgärd- 
skolan 

Alla elever 92,8 -2,9 89,9 235,8 6,8 242,6 100 -5,9 94,1 

Elever exkl. nyinva. & o. 
bakg. 

92,8 -2,2 90,6 235,8 8,7 244,5 100 -5,1 94,9 

Särla-
skolan 

Alla elever 48 9,1 57,1 197,1 8,9 206 56 16,9 72,9 

Elever exkl. nyinva. & o. 
bakg. 

61,4 3,6 65 223,5 -5,1 218,4 66,7 11,6 78,3 

Viskafors- 
skolan 

Alla elever 65,5 -12,3 53,2 208,2 -8,6 199,6 81 -14,8 66,2 

Elever exkl. nyinva. & o. 
bakg. 

66,7 -9,8 56,9 208,2 -2,2 206 82,5 -11,7 70,8 

Kommentar 

Jämför man Borås Stads skolors resultat 2018 för elevgruppen ”alla elever” med 

”exkl. nyinvandrade och okänd bakgrund” ser man att resultaten i samtliga 

kategorier är högre då nyinvandrade elever och de med okänd bakgrund räknas 

bort från urvalet. Likaså gäller då man jämför Borås Stads skolors resultat 2018 

med alla kommuner och med riket. Förändringen av resultatet 2018 för Borås 

Stads skolor jämfört med föregående år följer samma tendens, att elevgruppen 

där elever som är nyinvandrade eller har okänd bakgrund gör en större positiv 

förändring, medan det för behörigheten är samma förändring oavsett 

elevgrupp.  

Resultaten oavsett kategori, år, förändring eller jämförande elevgrupp visar på 

en stor variation mellan de olika skolorna. Oavsett kategori och skola är 

resultaten 2018 högre jämfört med 2017 då nyinvandrade elever och de med 

okänd bakgrund räknas bort från urvalet. I majoriteten av fallen är förändringen 
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mellan åren mer positiv då denna elevgrupp räknas bort från urvalet. För 

Erikslundskolan och Särlaskolan är dock förändringen gällande såväl andel som 

uppnått kunskapskraven i alla ämnen som meritvärde och andel behöriga till 

yrkesprogram större för elevgruppen alla elever och för Fristadskolan gäller det 

samma för meritvärde och andel behöriga till yrkesprogram. 
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3.1.8 Jämförelse kön 

Betygskategori Kön Urvalsområde 2015 Förändring 2016 Förändring 2017 Förändring 2018 

Elever i åk. 9 som 
uppnått kunskapskraven 
i alla ämnen, kommunala 

skolor, andel (%) 

Flicka 

Borås (kommunala 
skolor) 

78,5 0,9 79,4 -6,5 72,9 1,7 74,6 

Alla kommuner, 
ovägt medel 

79,2 0,2 79,4 -2,7 76,7 0,4 77,1 

Riket 78,5 0,9 79,4 -2,1 77,3 -0,3 77,0 

Pojke 

Borås (kommunala 
skolor) 

73 -4 69 -2,3 66,7 -1,3 65,4 

Alla kommuner, 
ovägt medel 

71 1,8 72,8 -7,2 65,6 2,9 68,5 

Riket 72,3 1,4 73,7 -6,6 67,1 3 70,1 

Elever i åk. 9 som 
uppnått kunskapskraven 

i alla ämnen (exkl. 
nyinvandrade och okänd 

bakgrund) (%) 

Flicka 

Borås (kommunala 
skolor) 

    76,2 2,6 78,8 

Alla kommuner, 
ovägt medel 

    81,2 0,1 81,3 

Riket     81,4 -0,3 81,1 

Pojke 

Borås (kommunala 
skolor) 

    71,6 -0,8 70,8 

Alla kommuner, 
ovägt medel 

    75,5 -0,4 75,1 

Riket     76,6 0 76,6 

Elever i åk. 9, meritvärde 
kommunala skolor, 

genomsnitt (17 ämnen), 
(alla elever) 

Flicka 

Borås (kommunala 
skolor) 

233,9 4,2 238,1 -13,1 225 10,8 235,8 

Alla kommuner, 
ovägt medel 

231,1 2,5 233,6 -2,4 231,2 3,2 234,4 

Riket 233,9 4,5 238,4 -2,5 235,9 2,5 238,4 

Pojke 

Borås (kommunala 
skolor) 

208,3 -4,5 203,8 -1,6 202,2 7,2 209,4 

Alla kommuner, 
ovägt medel 

201,8 4,5 206,3 -11,4 194,9 7,9 202,8 

Riket 207,7 4,6 212,3 -10,2 202,1 7,6 209,7 

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

bakgrund) 

Flicka 

Borås (kommunala 
skolor) 

    230,2 13,3 243,5 

Alla kommuner, 
ovägt medel 

    239,3 2 241,3 

Riket     243,6 1,4 245 

Pojke 

Borås (kommunala 
skolor) 

    209,4 7,2 216,6 

Alla kommuner, 
ovägt medel 

    211,5 1,1 212,6 

Riket     218,2 1,6 219,8 
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Betygskategori Kön Urvalsområde 2015 Förändring 2016 Förändring 2017 Förändring 2018 

Elever i åk. 9 som är 
behöriga till 

yrkesprogram, 
kommunala skolor, 

andel (%), (alla elever) 

Flicka 

Borås 
(kommunala 
skolor) 

84,4 3,2 87,6 -6,9 80,7 1,8 82,5 

Alla kommuner, 
ovägt medel 

85,7 1,4 87,1 -3 84,1 0,4 84,5 

Riket 86 1,6 87,6 -2,8 84,8 0,4 85,2 

Pojke 

Borås 
(kommunala 
skolor) 

83,2 -1,2 82 -5,4 76,6 1,2 77,8 

Alla kommuner, 
ovägt medel 

80,8 2,7 83,5 -8,5 75 4 79 

Riket 82,3 2,3 84,6 -7,8 76,8 3,6 80,4 

Elever i åk. 9 som är 
behöriga till 

yrkesprogram (exkl. 
nyinvandrade och okänd 

bakgrund.) (%) 

Flicka 

Borås 
(kommunala 
skolor) 

    84 2,7 86,7 

Alla kommuner, 
ovägt medel 

    87,7 0 87,7 

Riket     88,8 0 88,8 

Pojke 

Borås 
(kommunala 
skolor) 

    82 0,3 82,3 

Alla kommuner, 
ovägt medel 

    84,9 0,4 85,3 

Riket     86,8 0,3 87,1 

Kommentar  

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

som i alla kommuner och i riket. Dock är resultaten något lägre för Borås Stads 

skolor än för alla kommuner och för riket, förutom för pojkarnas meritvärde 

där Borås Stads skolors resultat är i paritet med riket och högre än för alla 

kommuner. Flickornas meritvärde är något lägre än meritvärdet för flickor i 

riket men högre än för flickor i alla kommuner. Oavsett kategori är flickornas 

positiva förändring större för Borås Stad jämfört med alla kommuner och riket. 

Det motsatta gäller för pojkarna.   
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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) 

  2015 Förändring 2016 Förändring 2017 Förändring 2018 

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

Alla kommuner  -3,4 0,3 -3,1 0,1 -3 0,5 -2,5 

 
Trendkurva 

 

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2018 

 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2017 
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Jämförelse med liknande kommuner 2018 

 
Från Vänster: Sundsvall (-23,6), Gävle (-12,5), Kristianstad (-8,2), Växjö (-4,5), Halmstad (-4,3), 

Lund (1,7), Eskilstuna (0,9) och Borås (4,2). 

 

Jämförelse med liknande kommuner 2017 

 

Från Vänster: Sundsvall (-19,0), Halmstad (-11,3), Gävle (-10,0), Växjö (-9,9), Borås (-7,7), 

Kristianstad (-5,9), Eskilstuna (0,3) och Lund (2,5). 

 

SALSA 2018 

  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 19     48 208 198 9 

Dalsjöskolan 7-9 2,19 7     63 225 218 7 

Daltorpskolan 7-9 2,07 8     65 211 208 3 

Engelbrektskolan 7-9 2,28 7     37 250 234 16 

Erikslundskolan 7-9 2,07 14     53 226 206 20 

Fristadskolan 7-9 2,26 6     48 229 229 0 

Sandgärdskolan 2,42 2     55 243 242 0 

Särlaskolan 7-9 2,06 14     51 206 206 0 

Viskaforsskolan 7-9 2,05 16     53 200 203 -4 

Riksmedelvärde 2,3 7     52 229     
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Kommentar 

Resultatet för genomsnittligt meritvärde avvikelse från modellberäknat värde 

kommunala skolor 2018; 4,2 poäng för Borås Stads kommunala skolor är det 

högsta värdet jämfört med samtliga tre föregående år. Ökningen jämfört med 

föregående år är kraftigt högre jämfört med alla kommuner. På färgskalan 

jämfört med alla kommuner ser man att Borås Stad för 2018 placerar sig i nedre 

delen av den övre skalan. Motsvarande placering 2017 var betydlig lägre. 

Placeringen 2018 i relation till de liknande kommunerna är tre placeringar bättre 

jämfört med föregående år. Redovisningen i SALSA 2018 visar att fem av nio 

skolor har ett högre faktiskt meritvärde än det modellberäknade värde och 

endast en skola har en negativ residual.  
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 Årskurs 6 

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

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

  2015 Förändring 2016 Förändring 2017 Förändring 2018 

Borås (kommunala skolor) 89,6 -1 88,6 -1,3 87,3 0,6 87,9 

Alla kommuner,  90,1 -1 89,1 -0,8 88,3 -0,5 87,8 

Riket 90,9 -1 89,9 -1,1 88,8 -0,1 88,7 

 
Trendkurva 

 

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2018 

 

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2017 
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Jämförelse med liknande kommuner 2018 

 

Från Vänster: Halmstad (85,3), Gävle (86,8), Eskilstuna (87,1), Borås (87,9), Sundsvall (87,9), 

Växjö (88,2), Kristianstad (88,8) och Lund (94,4). 

Jämförelse med liknande kommuner 2017 

 

Från Vänster: Kristianstad (82,6), Halmstad (83,5), Gävle (84,6), Sundsvall (85,9), Eskilstuna 

(87,2), Borås (87,3), Växjö (89,1) och Lund (93,4). 

Olika kommunala skolor jämfört med alla kommunala skolor i riket 2018 

 
Definition: Om det totala antalet elever är 40 eller fler och antalet EJ med lägst betyget E är 1-4 

elever, så visas andelen som 95 procent. Källa: Skolverket (Siris). 

Från Vänster: Bodaskolan (66,7), Erikslundskolan (66,7), Ekarängskolan (68,2), Byttorpskolan 

(68,8), Kristinebergskolan (73,2), Målsrydskolan (73,7), Sjöboskolan (75,5), Särlaskolan (75,8), 

Daltorpskolan (77,8), Fjärdingskolan (78,9), Viskaforsskolan (86,8), Bergdalskolan (95,0), 

Dalsjöskolan (95,0), Engelbrektskolan (95,0), Myråsskolan (95,0), Sandaredskolan (95,0), 

Trandaredskolan (95,0), Gånghesterskolan (100), Sjömarkenskolan (100) och Sparsörskolorna 

(100) 
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Olika kommunala skolor jämfört med alla kommunala skolor i riket 2017 

 
Definition: Om det totala antalet elever är 40 eller fler och antalet EJ med lägst betyget E är 1-4 
elever, så visas andelen som 95 procent. Källa: Skolverket (Siris). 
Från Vänster: Byttorpskolan (59,3), Fjärdingskolan (65,9), Ekarängskolan (69,4), Bodaskolan 
(70,0), Daltorpskolan (76,9), Engelbrektskolan (79,5), Dalsjöskolan (84,7), Kristinebergskolan 
(87,3), Hestra Midgårdsskolan (95,0), Asklandaskolan (95,0), Myråsskolan (95,0), Målsrydskolan 
(95,0), Sandaredskolan (95,0), Sandhultskolan (95,0), Sjöboskolan (95,0), Sjömarkenskolan 
(95,0), Sparsörskolorna (95,0), Särlaskolan (95,0), Trandaredskolan (95,0), Viskaforsskolan 
(95,0), Bergdalskolan (95,0), Erikslundskolan (95,0), Äsperedskolan (100), Svaneholmskolan 
(100), Gånghesterskolan (100), Gula skolan (100) och Aplaredskolan (100). 

 

Kommentar 

Resultatet för matematik i årskurs 6 2018; 87,9 procent för Borås Stads skolor 
är högre jämfört med föregående år, men lägre jämfört med 2016 och 2015. 
Ökningen jämfört med föregående år är högre jämfört med alla kommuner 
respektive med riket. På färgskalan jämfört med alla kommuner ser man att 
Borås Stad för 2018 placerar sig i mitten på skalan, strax under det 
genomsnittliga resultatet för riket. Motsvarande placering 2017 var lägre. 
Placeringen 2018 i relation till de liknande kommunerna är två placeringar lägre 
jämfört med föregående år. Jämför man resultatet mellan 2018 och 2017 för 
enskilda kommunala skolor i Borås Stad ser man att resultatet varierar kraftigt 
mellan de olika skolorna oavsett år. Även om flera skolor har bytt plats mellan 
åren kan man oavsett år se en liknande spridning av tre grupper fördelade över 
skalan. 
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3.2.2 Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, (%) 

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

  2015 Förändring 2016 Förändring 2017 Förändring 2018 

Borås (kommunala skolor) 94,0 -1,3 92,7 0,4 93,1 0,3 93,4 

Alla kommuner,  94,0 -0,7 93,3 -0,3 93,0 0,1 93,1 

Riket 95,0 -0,7 94,3 -0,6 93,7 0,2 93,9 

 

Trendkurva 

 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2018 

 

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2017 
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Jämförelse med liknande kommuner 2017 

 
Från Vänster: Eskilstuna (91,6), Sundsvall (93,1), Halmstad (93,1), Borås (93,4), Växjö (94,1), 

Gävle (94,3), Kristianstad (94,7) och Lund (97,0). 

Jämförelse med liknande kommuner 2016 

 
Från Vänster: Halmstad (90,6), Eskilstuna (92,0), Sundsvall (92,3) Borås (93,1), Kristianstad 

(93,8), Gävle (94,3), Växjö (94,9) och Lund (96,1). 

Olika kommunala skolor jämfört med alla kommunala skolor i riket 2018 

 

Definition: Om det totala antalet elever är 40 eller fler och antalet EJ med lägst betyget E är 1-4 

elever, så visas andelen som 95 procent. Källa: Skolverket (Siris). 

Från Vänster: Daltorpskolan (73,9), Fjärdingskolan (76,9), Ekarängskolan (80,0), Sjöboskolan 

(82,4), Dalsjöskolan (95,0), Engelbrektskolan (95,0), Myråsskolan (95,0), Sandaredskolan (95,0), 

Trandaredskolan (95,0), Viskaforsskolan (95,0), Aplaredskolan (100), Asklandaskolan (100), 

Gånghesterskolan (100), Sjömarkenskolan (100), Sparsörskolorna (100), Svaneholmskolan 

(100), 
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Olika kommunala skolor jämfört med alla kommunala skolor i riket 2017 

 
Definition: Om det totala antalet elever är 40 eller fler och antalet EJ med lägst betyget E är 1-4 

elever, så visas andelen som 95 procent. Källa: Skolverket (Siris). 

Från Vänster: Fjärdingskolan (70,4), Daltorpskolan (70,8), Engelbrektskolan (88,4), 

Kristinebergskolan (89,8), Dalsjöskolan (95,0), Ekarängskolan (95,0), Asklandaskolan (95,0), 

Erikslundskolan (95), Bergdalskolan (95,0), Hestra Midgårdsskolan (95,0), Bodaskolan (95,0), 

Myråsskolan (95,0), Målsrydskolan (95,0), Sandaredskolan (95,0), Sandhultskolan (95,0), 

Aplaredskolan (95,0), Sjömarkenskolan (95,0), Sparsörskolorna (95,0), Byttorpskolan (95,0), 

Viskaforsskolan (95,0), Äsperedskolan (95,0), Trandaredskolan (100), Svaneholmskolan (100), 

Sjöboskolan (100), Gånghesterskolan (100) och Gula skolan (100). 

Kommentar 

Resultatet för svenska i årskurs 6 2018; 93,4 procent för Borås Stads skolor är i 
linje med resultatet föregående år, men högre jämfört med 2016 och lägre än 
2015. Ökning jämfört med föregående år är i linje med alla kommuner 
respektive riket. På färgskalan jämfört med alla kommuner ser man att Borås 
Stad för 2018 placerar sig i mitten på skalan, strax under det genomsnittliga 
resultatet för riket. Motsvarande placering 2017 var den samma. Placeringen 
2018 i relation till de liknande kommunerna är oförändrad jämfört med 
föregående år. Jämför man resultatet mellan 2018 och 2017 för enskilda 
kommunala skolor i Borås Stad ser man att resultatet varierar kraftigt mellan de 
olika skolorna oavsett år. Även om flera skolor har bytt plats mellan åren kan 
man oavsett år se en spridning av grupper fördelade över skalan.  
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3.2.3 Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska som andraspråk, (%) 

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

  2015 Förändring 2016 Förändring 2017 Förändring 2018 

Borås (kommunala skolor) 54,6 4,5 59,1 -3,9 55,2 -0,8 54,4 

Alla kommuner,  63,9 -6,6 57,3 1,7 59 0,6 59,6 

Riket 64,6 -7,1 57,5 0,2 57,7 2,2 59,9 

 
Trendkurva 

 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2018 

 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2017 
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Jämförelse med liknande kommuner 2018 

 
Från Vänster: Växjö (49,5), Borås (54,4), Sundsvall (54,9), Gävle (57,3), Lund (57,6), Halmstad 

(59,0), Kristianstad (62,1) och Eskilstuna (64,8). 

Jämförelse med liknande kommuner 2017 

 
Från Vänster: Sundsvall (38,0), Gävle (41,7), Halmstad (54,1), Borås (55,2), Växjö (57,6), 

Eskilstuna (58,5), Kristianstad (61,3) och Lund (62,7). 

Kommentar 

Resultatet för svenska som andraspråk i årskurs 6 2018; 54,4 procent för Borås 

Stads skolor är lägre jämfört med de fyra föregående åren. Årets förändring 

jämfört med föregående år är dessutom mer negativ än för alla kommuner 

respektive för riket. På färgskalan jämfört med alla kommuner ser man att 

Borås Stad för 2018 placerar sig i nedre delen av mitten på skalan, under det 

genomsnittliga resultatet för riket. Motsvarande placering 2017 var högre. 

Placeringen 2018 i relation till de liknande kommunerna är två placeringar lägre 

jämfört med föregående år.  
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3.2.4 Jämförelse 

Kommentar 

I jämförelsen av resultatet 2018 mellan ämnena matematik, svenska och svenska 

som andraspråk i årskurs 6 för Borås Stads skolor ser man att resultatet i 

svenska som andraspråk på ett negativt sätt sticker ut i jämförelse med de andra 

ämnena.  

  

Betygskategori Urvalsområde 2015 Förändring 2016 Förändring 2017 Förändring 2018 

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

Borås (kommunala skolor) 89,6 -1 88,6 -1,3 87,3 0,6 87,9 

Alla kommuner,  90,1 -1 89,1 -0,8 88,3 -0,5 87,8 

Riket 90,9 -1 89,9 -1,1 88,8 -0,1 88,7 

Elever i åk 6 med 
lägst betyget E i 

svenska, (%) 

Borås (kommunala skolor) 94,0 -1,3 92,7 0,4 93,1 0,3 93,4 

Alla kommuner,  94,0 -0,7 93,3 -0,3 93,0 0,1 93,1 

Riket 95,0 -0,7 94,3 -0,6 93,7 0,2 93,9 

Elever i åk 6 med 
lägst betyget E i 

svenska som 
andraspråk, (%) 

Borås (kommunala skolor) 54,6 4,5 59,1 -3,9 55,2 -0,8 54,4 

Alla kommuner,  63,9 -6,6 57,3 1,7 59,0 0,6 59,6 

Riket 64,6 -7,1 57,5 0,2 57,7 2,2 59,9 
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3.2.5 Jämförelse kön 

Kommentar  

Generellt presterar flickor bättre än pojkar i de tre ämnena matematik, svenska 

och svenska som andraspråk. Det gäller för såväl Borås Stads skolor som för 

alla kommuner och för riket. Den största skillnaden mellan flickors och pojkars 

resultat finns i ämnet svenska som andraspråk, där är dessutom skillnaden 

mellan flickors och pojkars resultat ännu större i Borås Stads skolor än i alla 

kommuner och i riket. Oavsett ämne är flickornas positiva förändring större i 

Borås Stad jämfört med alla kommuner och med riket. Det motsatta gäller för 

pojkarna, förutom i matematik.   

Betygskategori   Urvalsområde 2015 Förändring 2016 Förändring 2017 Förändring 2018 

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

Flicka 

Borås (kommunala 
skolor) 

91,2 -2,2 89 -1,6 87,4 1,7 89,1 

Alla kommuner, 
ovägt medel 

91,8 -1,2 90,6 -0,5 90,1 -0,9 89,2 

Riket 92 -1 91 -0,8 90,2 -0,4 89,8 

Pojke 

Borås (kommunala 
skolor) 

88,1 0,1 88,2 -0,9 87,3 -0,4 86,9 

Alla kommuner, 
ovägt medel 

88,7 -1,1 87,6 -0,3 87,3 -0,7 86,6 

Riket 89,8 -0,9 88,9 -1,4 87,5 0,1 87,6 

Elever i åk 6 med 
lägst betyget E i 

svenska, (%) 

Flicka 

Borås (kommunala 
skolor) 

97,3 -1,3 96 -1,5 94,5 2,4 96,9 

Alla kommuner, 
ovägt medel 

96,6 -0,4 96,2 -0,5 95,7 0,3 96 

Riket 97,5 -0,5 97 -0,6 96,4 0,4 96,8 

Pojke 

Borås (kommunala 
skolor) 

91 -1,3 89,7 2,2 91,9 -1,3 90,6 

Alla kommuner, 
ovägt medel 

91,6 -1 90,6 -0,1 90,5 1 91,5 

Riket 92,6 -0,9 91,7 -0,5 91,2 0,1 91,3 

Elever i åk 6 med 
lägst betyget E i 

svenska som 
andraspråk, (%) 

Flicka 

Borås (kommunala 
skolor) 

59,6 16,2 75,8 -22,2 53,6 8,6 62,2 

Alla kommuner, 
ovägt medel 

67,6 0,1 67,7 -1 66,7 3,2 69,9 

Riket 69,8 -6,1 63,7 -0,3 63,4 3 66,4 

Pojke 

Borås (kommunala 
skolor) 

50 0 50 6,5 56,5 -10,3 46,2 

Alla kommuner, 
ovägt medel 

62,3 -6 56,3 1,8 58,1 -0,5 57,6 

Riket 60 -7,6 52,4 0,7 53,1 1,3 54,4 
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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 (%) 

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

  2015 Förändring 2016 Förändring 2017 Förändring 2018 

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

Alla kommuner,  67 -2 65 0 65 2 67 

Riket     68 -1 67 2 69 

 
Trendkurva  

 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2018 

 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2017 
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Jämförelse med liknande kommuner 2018 

 
Från Vänster: Eskilstuna (59), Växjö (64), Borås (66), Kristianstad (70), Gävle (70), Sundsvall 

(75), Halmstad (65) och Lund (74). 

Jämförelse med liknande kommuner 2017 

 
Från Vänster: Eskilstuna (59), Borås (61), Gävle (65), Halmstad (65), Kristianstad (65), Växjö 

(66), Lund (74) och Sundsvall (75). 

Kommentar 

Resultatet för ämnesprovet i nationella provet i matematik i årskurs 3 2018; 66 

procent för Borås Stads skolor är högre jämfört med de fyra föregående åren. 

Årets positiva förändring jämfört med föregående år är dessutom större än för 

alla kommuner respektive för riket. På färgskalan jämfört med alla kommuner 

ser man att Borås Stad för 2018 placerar sig i mittendelen av mitten på skalan, 

strax under det genomsnittliga resultatet för riket. Motsvarande placering 2017 

var betydligt lägre. Placeringen 2018 i relation till de liknande kommunerna är 

en placering högre jämfört med föregående år.  
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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 (%) 

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

  2015 Förändring 2016 Förändring 2017 Förändring 2018 

Borås (kommunala skolor) 66 9 75 -7 68 -1 67 

Alla kommuner,  72 3 75 -2 73 -2 71 

Riket     77 -1 76 -3 73 

 
Trendkurva 

 

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2018 

 

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2017 
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Jämförelse med liknande kommuner 2018 

 
Från Vänster: Eskilstuna (59), Borås (67), Växjö (71), Gävle (71), Halmstad (71), Kristianstad 

(74), Sundsvall (74) och Lund (81) 

Jämförelse med liknande kommuner 2017 

 
Från Vänster: Eskilstuna (64), Borås (68), Kristianstad (73), Halmstad (74), Gävle (75), Växjö 

(77), Lund (83) och Sundsvall (84). 

Kommentar 

Resultatet för ämnesprovet i nationella provet i svenska och svenska som 

andraspråk i årskurs 3 2018; 68 procent för Borås Stads skolor är lägre jämfört 

med de två föregående åren, men högre jämfört med 2015. Årets förändring 

utgör jämfört med föregående år en lägre minskning jämfört med alla 

kommuner respektive med riket. På färgskalan jämfört med alla kommuner ser 

man att Borås Stad för 2018 placerar sig i nedre delen av mitten på skalan, 

under det genomsnittliga resultatet för riket. Motsvarande placering 2017 var 

lägre. Placeringen 2018 i relation till de liknande kommunerna är oförändrad 

jämfört med föregående år.  
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3.3.3 Jämförelse 

Betygskategori Urvalsområde 2015 Förändring 2016 Förändring 2017 Förändring 2018 

Elever i åk 3 som 
deltagit i alla delprov 

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

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

Alla kommuner,  
67 -2 65 0 65 2 67 

Riket 
  68 -1 67 2 69 

Elever i åk 3 som 
deltagit i alla delprov 

som klarat alla delprov 
för ämnesprovet i 

svenska och svenska 
som andraspråk, (%) 

Borås (kommunala skolor) 
66 9 75 -7 68 -1 67 

Alla kommuner,  
72 3 75 -2 73 -2 71 

Riket 
  77 -1 76 -3 73 

Kommentar 

I jämförelsen av 2018 års resultat för de olika ämnena i årskurs 3 ser man att 

trenden för Borås Stads resultat i svenska och svenska som andraspråk på ett 

negativt sätt skiljer sig från trenden för resultaten i matematik. 
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3.3.4 Jämförelse kön 

Betygskategori   Urvalsområde 2015 Förändring 2016 Förändring 2017 Förändring 2018 

Elever i åk 3 som 
deltagit i alla delprov 

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

Flicka 

Borås (kommunala 
skolor) 

61 3 64 -2 62 6 68 

Alla kommuner, 
ovägt medel 

68 -2 66 -1 65 3 68 

Riket 
  68 -1 67 3 70,0 

Pojke 

Borås (kommunala 
skolor) 

62 1 63 -4 59 5 64 

Alla kommuner, 
ovägt medel 

66 -1 65 -1 64 2 66 

Riket   68 -2 66 2 68 

Elever i åk 3 som 
deltagit i alla delprov 

som klarat alla delprov 
för ämnesprovet i 

svenska och svenska 
som andraspråk, (%) 

Flicka 

Borås (kommunala 
skolor) 

72 11 83 -5 78 -2 76 

Alla kommuner, 
ovägt medel 

78 4 82 -2 80 -3 77 

Riket   83 -1 82 -3 79 

Pojke 

Borås (kommunala 
skolor) 

62 5 67 -8 59 -1 58 

Alla kommuner, 
ovägt medel 

66 3 69 -2 67 -3 64 

Riket   72 -2 70 -4 66 

Kommentar 

Liksom i alla kommuner och i riket är flickornas resultat högre än pojkarnas i 

Borås Stads skolor. Störst är skillnaden i ämnena svenska/svenska som 

andraspråk. Både flickors och pojkars resultat är lägre i Borås Stads skolor än i 

riket, men flickornas resultat avviker mindre från riket än pojkarnas. Flickornas 

resultat i Borås Stads skolor är i nivå med eller strax under alla kommuner. 

Pojkarnas resultat däremot, framför allt i svenska/svenska som andraspråk är 

lägre än i alla kommuner. I matematik är både flickors och pojkars förändring 

mer positiv för Borås Stad än för alla kommuner och riket. I Svenska och 

svenska som andraspråk är förändringen för Borås Stad mindre negativ än för 

alla kommuner och riket. 
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4 Analys 

Resultaten för Borås Stad visar oavsett ämne, årskurs, förändring eller 

jämförande elevgrupp på en stor variation mellan de olika skolorna. Så ser det 

även ut i övriga Sverige. Skillnaderna i resultat varierar också 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-talet5. Skolverket konstaterar 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.  

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

som nationellt. En förklaring är olika förväntningar på flickor respektive pojkar, 

dock finns stora variationer i resultat även inom gruppen pojkar där framför allt 

föräldrars utbildningsnivå påverkar resultaten6. Skolverket7 framhåller att ett 

språkutvecklande arbetssätt är av stor betydelse för elevers kunskapsutveckling i 

alla ämnen. Sådan undervisning är gynnsam för alla elever, men nödvändig för 

de flesta flerspråkiga eleverna. Brister i språkutvecklande arbetssätt kan till viss 

del förklara växande skillnader mellan olika elevgrupper.  

Resultaten 2018 för årskurs 9 i Borås Stad gällande att ha uppnått 

kunskapskraven i alla ämnen har för gruppen alla elever ökat jämfört med 2017. 

Det samma gäller för behörigheten till yrkesprogrammen. Resultaten är dock 

något sämre jämfört med alla kommuner och riket. Detta gäller både resultaten 

2018 och förändringen från 2017.  

För det genomsnittliga meritvärdet för årskurs 9 i Borås Stad 2018 har det skett 

en kraftig positiv förändring jämfört med 2017. Borås Stads positiva förändring 

är större jämfört med förändringen för alla kommuner och för riket, speciellt 

för gruppen elever som inte är nyinvandrade och inte har okänd bakgrund. Den 

positiva förändringen jämfört med alla kommuner och med riket är större för 

flickorna än för pojkarna. Att meritvärdet ökar betydligt mer än behörigheten 

till yrkesprogrammen visar att många elever får högre betyg, samtidigt som det 

fortfarande finns en grupp elever som inte når målen.  

Resultatet för variationen mellan det modellberäknade genomsnittliga 

meritvärdet och det faktiska utfallet för det genomsnittliga meritvärdet visar att 

Borås Stad 2018 gjort en kraftig positiv förändring jämfört med 2017, även 

jämfört med alla kommuner. Det innebär att elever i Borås Stads skolor 

presterar bättre än förväntat utifrån elevernas föräldrars genomsnittliga 

utbildningsnivå, elevernas kön och andel nyinvandrade elever. Fem av nio 

skolor har ett högre faktiskt meritvärde jämfört med det modellberäknade 

värdet och endast en skola, Viskaforsskolan har en negativ variation. Högst 

positiv avvikelse har Erikslundskolan, Engelbrektskolan och Bodaskolan.  

                                                      
5 Skolverket (2018) Analyser av familjebakgrundens betydelse för skolresultaten och skillnader mellan skolor 
6 SOU 2010:51 Könsskillnader i skolprestationer – idéer om orsaker 
7 Skolverket (2014) Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen 
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En stor ökning av nyanlända elever har påverkat samtliga kommuners resultat. 

Detta kan man se när man tar bort resultaten för elever som är nyinvandrade 

och elever med okänd bakgrund. Resultaten blir då högre 2015, 2016, 2017 och 

2018 jämfört med om man tar med alla elever. Samtidigt kan man se att det 

finns en variation mellan olika skolor i Borås Stad i huruvida förändringen i 

resultaten mellan 2017 och 2018 är större om man tar bort elever som är 

nyinvandrade och elever med okänd bakgrund jämfört med alla elever eller om 

den är lika stor. Det innebär att nyinvandrade elever lyckas bättre på vissa av 

Borås Stads skolor än på andra. 

Mellan 2017 och 2018 har det skett en svagt positiv förändring av resultaten i 

matematik och svenska för årskurs 6. Denna förändring är något mer positiv 

jämfört med alla kommuner, men samtidigt något lägre än riket. 2018 års 

resultat i båda dessa ämnen är något bättre jämfört med alla kommuner, men 

samtidigt något lägre än riket. 

I svenska som andraspråk för årskurs 6 presterade Borås Stad ett resultat för 

2018 som är lägre jämfört med 2017. Samtidigt är 2018 års resultat lägre jämfört 

med alla kommuner och med riket. Denna utveckling skiljer sig på ett negativt 

sätt från resultatutvecklingen i matematik och svenska. Generellt gör flickorna 

en större positiv förändring av sina resultat jämfört med alla kommuner och 

med riket än pojkarna, men det är särskilt slående i ämnet svenska som 

andraspråk. 

I matematik i årskurs 3 har det i Borås Stads resultat för 2018 skett en positiv 

förändring jämfört med 2017. Dock är resultatet för 2018 fortfarande något 

lägre än för alla kommuner och riket.   

I svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 har det i Borås Stads resultat 

mellan 2018 och 2017 skett en svagt negativ förändring. Borås Stads resultat 

2018 är lägre än för alla kommuner och riket, men samtidigt är försämringen 

mindre mellan åren än vad den är för alla kommuner och för riket. Liksom i 

övriga årskurser presterat flickor bättre än pojkar, men i årskurs 3 har inte 

skillnaderna mellan flickor och pojkar ökat från 2017 till 2018. 

 

De främsta orsakerna till de stora variationerna mellan skolorna är: 

• skolor har blivit alltmer uppdelade utifrån elevernas familjebakgrund 

och skolans socioekonomiska sammansättning har fått en större 

betydelse för elevernas resultat 

• hög lärarrörlighet och svårighet att rekrytera behöriga lärare inom 

många skolenheter, vilket har lett till en brist på kompetens och 

kontinuitet i undervisning, samarbete mellan pedagoger och 

utvecklingsarbete 

• relativt stor rörlighet i skolledningen på många skolor under flera år, 

vilket har lett till brist på kompetens, kontinuitet och stabilitet 

• variationer i struktur, organisation och kvalitet mellan skolenheter  
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• en splittrad skolorganisation i kommundelar och stadsdelar under 

många år, vilket har påverkat kompetens, stabilitet och rutiner på alla 

nivåer i organisationen. 

 

De främsta orsakerna till de stora variationerna mellan elevgrupper är: 

• vakanser inom elevhälsan och brister i elevhälsoarbetet, vilket har lett 

till brister i det förebyggande arbetet och till att elever inte alltid fått det 

stöd de varit i behov av 

• brister i språkutveckling i alla ämnen och för alla elever, vilket påverkar 

elevernas måluppfyllelse och riskerar att öka skillnaderna i resultat 

mellan olika elevgrupper 

• många olika behov att tillgodose i samma elevgrupp, alltifrån 

nyinvandrade elever, elever i behov av pedagogiskt stöd, elever med 

funktionsnedsättningar och elever med social problematik 

• olika förväntningar på flickors och pojkars prestationer. 

 

De främsta orsakerna till förbättrade resultat är: 

• på flera skolor har organisationen börjat bli mer stabil, framför allt på 

ledningsnivå 

• skolornas arbete med verksamhetsplan har stärkt det systematiska 

kvalitetsarbetet 

• skolorna har arbetat för ökad trygghet och studiero 

• höga förväntningar och tydligare resultatfokus på alla nivåer i 

organisationen. 

 

5 Åtgärder 

Kvalitetsrapporten visar att flera av resultaten utvecklats i positiv riktning. Det 

behövs dock ett fortsatt förbättringsarbete på alla nivåer i organisationen.  

Skolorna är organiserade i fyra verksamhetsområden med verksamhetschef, 

verksamhetsutvecklare och utvecklingspedagog IKT för att aktivt kunna stötta 

undervisningen och utvecklingsarbetet i skolorna. Dessutom får skolorna stöd 

av organisationen för elevhälsa och de centrala delarna i 

Grundskoleförvaltningen, till exempel Kvalitet och utveckling. Det är i denna 

organisation som skolornas grunduppdrag genomförs och skolornas 

utvecklingsarbete bedrivs. Varje skola har tagit fram en verksamhetsplan, som 

består av två delar, arbetsplan och utvecklingsplan. Planen revideras inför varje 

nytt läsår.  Arbetsplanen beskriver hur utbildningen bedrivs och 

utvecklingsplanen beskriver hur utbildningen ska utvecklas. Varje skola 

genomför en nulägesanalys innan den nya utvecklingsplanen inför kommande 
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läsår fastställs. Inför kommande nulägesanalys och nya utvecklingsplaner är det 

särskilt tre delar som ska beaktas: 

• Skolornas språkutvecklande arbetssätt 

• Undervisningen av pojkar 

• Undervisningen i svenska som andraspråk 

 

Grundskoleförvaltningen har utifrån analyser kommit fram till tre 

fokusområden och arbetet inom dessa ska fortgå framöver. Fokusområdena är 

följande: 

• Bilden av skolan: för att skapa attraktivitet och visa allt gott arbete som sker 

• Relationer och processledning: gruppens potential – mötestekniker 

• Systematiskt Kvalitetsarbete (SKA): nuläge – åtgärder – uppföljning  

 

Grundskoleförvaltningen har också en beslutad utvecklingsplan för 2019. I den 

finns prioriterade utvecklingsområden enligt följande: 

• Kompetensförsörjning 

• Rektors/Enhetschefs förutsättningar och förmåga 

• Bilden av skolan 

• Elevhälsan 

• Förvaltningsadministrativt arbete 

 

 

GRUNDSKOLEFÖRVALTNINGEN 

 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 


