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Sammanfattning 

Denna kvalitetsrapport är en del i huvudmannens uppföljning och analys av 

Grundskolans arbete med det systematiska kvalitetsarbetet. Rapporten omfattar 

en jämförelse av Borås stads kommunala skolors resultat med nationella resultat 

gällande utvalda betyg 2016/2017 för årskurs 9 och 6 samt resultat från 

nationella prov 2016/2017 årskurs 3. 

Utifrån resultatet för alla elever i årskurs 9 är slutsatsen att det 2017 skett en 

försämring jämfört med året innan. Samtidigt kan man se att liknande negativa 

förändringar jämfört med 2016 också finns för övriga kommuner och för riket. 

Den tydligaste faktorn som påverkar resultaten för 2017 är den ökade andelen 

nyinvandrade elever, vilka kan antas haft svårare att nå upp till en likartad 

resultatnivå som de elever som gått nio år i svensk skola. Detta syns även då 

resultaten för Borås Stads kommunala skolor i årskurs 9 är högre i elevgruppen 

utan nyinvandrade. 

Resultaten för elevgruppen utan nyinvandrade och med okänd bakgrund har 

dock försämrats 2017. Gällande samtliga redovisade betygskategorier skiljer sig 

resultatet på ett negativt sätt jämfört med alla kommuner och riket. Så var inte 

fallet 2016. Detta innebär också att den negativa förändringen mellan 2016 och 

2017 för elever som är nyinvandrade inte varit så stor i jämförelse med alla 

kommuner och riket. Samtidigt kan man se en kraftig variation i resultaten på 

respektive skola när man jämför med elever som inte är nyinvandrade eller med 

en okänd bakgrund.  

Resultaten i Engelska och Svenska för årskurs 6 står sig, både sett till 

förändringen mellan åren och i jämförelse med alla kommuner och riket. 

Visserligen skedde det en negativ förändring mellan 2015 och 2016, men 

samtidigt är förändringen mellan 2016 och 2017 positiv jämfört med alla 

kommuner och riket.  

Resultaten i matematik samt Svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 är 

lägre i jämförelse med alla kommuner och riket. Liknande gäller för 

förändringen mellan 2016 och 2017 års resultat och speciellt för ämnet Svenska 

och svenska som andraspråk.  

Som förklaring till utfallet för dessa resultat har ett flertal orsaker identifierats, 

vilka redovisas i kapitel 4. Några av dessa är: 

• hög lärarrörlighet inom många skolenheter under 2016 och 2017, vilket 

har lett till en brist på kompetens och kontinuitet i undervisning, 

samarbete mellan pedagoger och utvecklingsarbete 

• en lägre andel lärare med pedagogisk högskoleexamen under 2016 i 

jämförelse med både alla kommuner och riket, vilket påverkar kvaliteten 

i undervisningen 

• variationer i struktur, organisation och kvalitet mellan skolenheter 
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• Borås Stad har under många år haft en splittrad skolorganisation i 

kommundelar och stadsdelar, vilket påverkat kompetens, stabilitet och 

rutiner på ett negativt sätt på alla nivåer i organisationen 

• vakanser och brister i kompetens inom elevhälsans organisation 

• brister i språkutveckling i alla ämnen 

För att förbättra framtida års resultat har ett stort antal åtgärder tagits fram, 

påbörjats och i flertalet fall redan slutförts under 2017. Dessa redovisas i kapitel 

5. 
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1 Inledning 

Syftet med denna kvalitetsrapport för jämförelse av 2017 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 2016/2017 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, tex om de 

ännu inte blivit folkbokförda i Sverige.  

Källa: Skolverket (Siris). 

 

Alla kommuner (ovägt medel): Ett ovägt medelvärde 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: är 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 är en jämförelsegrupp med 7 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 den 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 



Borås Stad 
Datum 

2018-03-20 
      

      
Sida 

7(47) 

 

Jämförelse av nationella resultat 2017 

 

 Skala 

25% 50% 25% 
 

Skalan indikerar vilka kommuner vars resultat i jämfört med alla kommuners 

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

medel resultat och 25 procent med bäst resultat.  
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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 

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

Alla kommuner, ovägt medel 74,6 1,0 75,6 -5,2 70,4 

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

Trendkurva  

 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2017 

 

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2016 
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Jämförelse med liknande kommuner 2017 

 

Från Vänster: Norrköping (63,2), Sundsvall (64,9), Eskilstuna (65,1), Gävle (67,3), Borås (69,5), 

Halmstad (72,8), Jönköping (75,1) och Lund (87,3). 

Jämförelse med liknande kommuner 2016 

 
Från Vänster: Sundsvall (66,6), Gävle (67,0), Norrköping (67,5), Eskilstuna (69,8), Borås (74,2), 

Halmstad (80,2), Jönköping (81,) och Lund (88,3). 

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). 
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Olika kommunala skolor jämfört med alla kommunala skolor i riket 2016 

 

Från Vänster: Särlaskolan (54,1), Bodaskolan (57,4), Daltopskolan (64,7), Erikslundskolan 

(67,6), Viskaforsskolan (71,2), Fristadskolan (82,9), Engelbrektskolan (83,6), Dalsjöskolan 

(84,8), och Sandgärdskolan (93,1). 

Slutsats 

Resultatet visar att 2017 års utfall för Borås Stads kommunala skolor har 

försämrats jämfört med både 2015 och 2016. Samtidigt kan man se en 

motsvarande försämring i resultatet både för alla kommuner och riket mellan 

2016 och 2017 års resultat. På färgskalan jämfört med alla kommuner ser man 

att Borås Stad för 2017 placerar sig nästan i mitten på skalan, strax under det 

genomsnittliga resultatet för riket. Motsvarande placering 2016 var något lägre 

jämfört med resterande kommuner. Man kan också se att resultatet 2017 och 

2016 är något bättre i jämförelse med flera av de likartade kommunerna. Jämför 

resultatet mellan 2017 och 2016 för enskilda kommunala skolor i Borås Stad ser 

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

är det både 2017 och 2016 en relativt jämnt fördelning över skalan. Jämför man 

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

plats, samtidigt har samtliga skolor fått ett sämre resultat 2017. 

Man kan därför dra slutsatsen att det självklart är negativt att det har skett en 

försämring i 2017 års resultat. Samtidigt kan det utifrån dessa iakttagelser finnas 

anledning att anta att orsakerna för det försämrade resultatet kan sökas i 

faktorer som inte är speciella för enskilda skolors prestationer utan kan finnas i 

yttre faktorer som påverkar flertalet skolor i hela riket. 
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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 

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

Alla kommuner, ovägt medel 215,7 3,6 219,3 -7,8 211,5 

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

Trendkurva  

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2017 

 

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2016 
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Jämförelse med liknande kommuner 2017 

 
Från Vänster: Sundsvall (202,5),  Norrköping (204,3), Eskilstuna (205,8), Gävle (206,1) Borås 

(212,8), Halmstad (213,2), Jönköping (221,5) och Lund (251,7). 

Jämförelse med liknande kommuner 2016 

 

Från Vänster: Sundsvall (203,5),  Norrköping (208,0), Gävle (210,0), Eskilstuna (210,9), Borås 

(220,9), Halmstad (224,4), Jönköping (231,7) och Lund (252,5). 

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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Borås Stad 
Datum 

2018-03-20 
      

      
Sida 

13(47) 

 

Jämförelse av nationella resultat 2017 

 
Olika kommunala skolor jämfört med alla kommunala skolor i riket 2016 

 Från Vänster: Särlaskolan (186,7), Bodaskolan (195,2), Daltopskolan (208,1), Erikslundskolan 

(212,7), Viskaforsskolan (225,7), Fristadskolan (231,4), Dalsjöskolan (235,5), Engelbrektskolan 

(239,9) och Sandgärdskolan (241,0). 

Slutsats 

Resultatet för meritvärdet 2017 har försämrats jämfört med både 2015 och 

2016. Samtidigt kan man se en liknande försämring i resultatet mellan 2016 och 

2017 för både alla kommuner och riket. På färgskalan jämfört med alla 

kommuner ser man att Borås Stad både för 2017 och 2016 placerade sig något 

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

Samtidigt kan vi se att Borås Stad både 2017 och 2016 klarade sig något bättre 

och i samma position för båda åren i jämförelse med flera av de liknande 

kommunerna. Jämför man resultatet mellan 2017 och 2016 för enskilda 

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

skolorna oavsett år. Samtidigt är det både 2017 och 2016 en relativt jämnt 

fördelning över skalan för samtliga kommunala skolor. Jämför man skolorna 

placering mellan 2017 och 2016 ser man att några av skolorna har bytt plats, 

men samtidigt har en majoritet av skolor fått ett sämre resultat för 2017. Dock 

har de skolor med lägst resultat flyttat sig något uppåt på den totala skalan. 

Man kan därför dra slutsatsen även för Meritvärdet att det självklart är negativt 

att det har skett en försämring i 2017 års resultat. Samtidigt kan det utifrån 

dessa iakttagelser finnas anledning att anta att orsakerna för det försämrade 

resultatet kan sökas i faktorer som inte är speciella för enskilda skolors 

prestationer utan kan finnas i yttre faktorer som påverkar flertalet skolor i hela 

riket på ett likartat sett.  
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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 

Borås (kommunala skolor) 83,8 1,0 84,8 -6,3 78,5 

Alla kommuner, ovägt medel 83,4 2,1 85,5 -6,1 79,4 

Riket 84,1 1,9 86,0 -5,5 80,5 

Trendkurva 

 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2017 

 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2016 
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Jämförelse med liknande kommuner 2017 

 
Från Vänster: Norrköping (73,8), Eskilstuna (74,1), Sundsvall (75,0), Borås (78,5), Gävle (78,7), 

Halmstad (82,2), Jönköping (83,4) och Lund (92,4). 

Jämförelse med liknande kommuner 2016 

 
 
Från Vänster: Sundsvall (76,6), Eskilstuna (78,4),  Norrköping (79,0), Gävle (82,8)  Borås (84,8), 

Halmstad (85,8), Jönköping (89,2) och Lund (94,8). 

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). 
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Olika kommunala skolor jämfört med alla kommunala skolor i riket 2016 

 
Från Vänster: Särlaskolan (68,9), Bodaskolan (70,4), Erikslundskolan (75,0), Daltopskolan 

(82,1), Viskaforsskolan (86,4), Engelbrektskolan (89,3), Dalsjöskolan (91,4), Fristadskolan 

(92,4), och Sandgärdskolan (95,0). 

Slutsats 

Resultatet för behörigheten till yrkesprogram 2017 har försämrats jämfört med 

både 2015 och 2016. Samtidigt kan man se en liknande försämring mellan 2016 

och 2017 års resultat både för alla kommuner och riket. På färgskalan jämfört 

med alla kommuner ser man att Borås Stad både för 2017 och 2016 placerade 

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

riket. Samtidigt kan vi se att resultatet både 2017 och 2016 var något bättre i 

jämförelse med flera av de likartade kommunerna. 2017 tappade Borås Stad 

dock en placering. Jämför man särskilt resultatet mellan 2017 och 2016 för 

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

mellan de olika skolorna oavsett år. Samtidigt är det både för 2016 och 2017 en 

relativt jämnt fördelning över skalan för samtliga kommunala skolor. Några av 

skolorna har bytt plats på skalan mellan åren, men samtidigt har en majoritet av 

skolor fått ett sämre resultat 2017 och de skolorna med lägst resultat har flyttat 

sig något neråt på skalan.  
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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 

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

Alla kommuner, ovägt medel 78,7 0,5 79,2 -1,1 78,1 

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

Trendkurva 

 

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2017 

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2016 
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Jämförelse med liknande kommuner 2017 

 

Från Vänster: Norrköping (69,2), Sundsvall (70,2), Borås (73,8), Eskilstuna (73,1), Gävle (74,0), 

Halmstad (78,2), Jönköping (79,9) och Lund (90,1). 

Jämförelse med liknande kommuner 2016 

 

Från Vänster: Sundsvall (69,6), Gävle (73,4), Norrköping (74,5), Eskilstuna (77,1), Borås (77,5), 

Jönköping (83,6), Halmstad (83,8), och Lund (88,7). 

Slutsats 

Resultatet för 2017 är lägre jämfört med alla kommuner och riket men även 

jämfört med 2015 och 2016 års resultat. På färgskalan jämfört med alla 

kommuner ser man att Borås Stad både för 2017 och 2016 placerare sig något 

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

kan även se att Borås Stad 2016 klarade sig något bättre i jämförelse med flera 

av de liknande kommunerna, strax under genomsnittet i riket. 2017 tappades 

dock två placeringar i jämförelse med de liknande kommunerna.  

Utifrån detta resultat kan man därför dra slutsatsen att elever som inte är 

nyinvandrade eller har en okänd bakgrund klarar sig sämre i Borås Stads 

kommunala skolor jämfört med liknande kommuner. Visserligen har även 

resultatet för både alla kommuner och riket försämrats för 2017, men tittar man 

på försämringen för Borås Stad och speciellt jämför med de liknande 

kommunerna, ser man tydligt att Borås stads negativa resultat skiljer sig från de 

andra. Med anledning av detta finns det stor anledning att djupare analysera 

orsakerna till detta resultat 
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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 

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

Alla kommuner, ovägt medel 221,9 3 224,9 0,1 225 

Riket 226,5 3,9 230,4 0 230,4 

Trendkurva 

 

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2017 

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2016 
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Jämförelse med liknande kommuner 2017 

 
Från Vänster: Sundsvall (212,8), Norrköping (215,1), Gävle (217,0), Borås (219,2), Halmstad 

(222,5), Eskilstuna (223,3), Jönköping (230,7) och Lund (256,9). 

Jämförelse med liknande kommuner 2016 

 Från Vänster: Sundsvall (209,1), Gävle (219,0), Norrköping (220,6), Eskilstuna (224,1), Borås 

(225,7), Halmstad (229,3), Jönköping (235,5) och Lund (253,4). 

Slutsats 

Resultatet 2017 är lägre jämfört med alla kommuner och riket. Förändringen 

mellan 2016 och 2017 års resultat samt trendkurvan som helhet visar på en 

tydligt negativ förändring. På färgskalan jämfört med alla kommuner ser man 

att Borås Stad både för 2016 placerade sig i mitten på skalan, strax under det 

genomsnittliga resultatet för riket. För 2017 ligger förvisso resultatet inom den 

gula skalan, men en nedflyttning har dock skett. 2016 var resultatet något bättre 

i jämförelse med flera av de liknande kommunerna, strax under genomsnittet i 

riket. 2017 ligger Borås Stad förvisso bättre till än flera av de liknande 

kommunerna, men samtidigt tappades dock en placering i jämförelse med de 

andra. 

Utifrån detta resultat kan man därför likt för tidigare betygskategori, dra 

slutsatsen att elever som inte är nyinvandrade eller har en okänd bakgrund 

klarar sig sämre i Borås Stads kommunala skolor jämfört med liknande 

kommuner. Särskilt tydligt bli detta när man tittar på Borås stads försämring av 

2017 års resultat jämfört med 2016 för alla kommuner och riket. Med anledning 

av detta finns det stor anledning att djupare analysera orsakerna till detta 

resultat 
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3.1.6 Elever som är behöriga till yrkesprogram, (exkl. nyinvandrade och 
okänd bakgrund), (%) 

Trendkurva 

 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2017 

 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

  2015 Förändring 2016 Förändring 2017 

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

Alla kommuner, ovägt medel 87,7 1,2 88,9 -2 86,9 

Riket 88,2 1,4 89,6 -1,8 87,8 
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Jämförelse med liknande kommuner 2017 

 
Från Vänster: Norrköping (79,7), Sundsvall (80,8), Borås (82,9), Eskilstuna (83,6), Gävle (86,2), 

Halmstad (87,4), Jönköping (88,3) och Lund (95,3). 

Jämförelse med liknande kommuner 2016 

 

Från Vänster: Sundsvall (80,0), Eskilstuna (85,7), Norrköping (86,1), Borås (88,2), Gävle (88,9), 

Halmstad (89,2), Jönköping (91,7) och Lund (95,1). 

Slutsats 

Resultatet 2017 är lägre jämfört med alla kommuner och riket. Förändringen 

mellan 2016 och 2017 års resultat samt trendkurvan som helhet visar tydligt på 

en negativ förändring. På färgskalan jämfört med alla kommuner ser man att 

Borås Stad både för 2016 placerade sig strax under mitten på skalan, strax 

under det genomsnittliga resultatet för riket. 2017 ligger däremot resultatet 

inom den röda skalan samt att en kraftig nedflyttning har skett. Vi kan även se 

att resultatet 2016 var något bättre i jämförelse med flera av de liknande 

kommunerna, strax under genomsnittet i riket. 2017 ligger Borås Stad förvisso 

bättre till än två av de liknande kommunerna, men samtidigt i den röda skalan 

och en placering sämre i jämförelse med de andra.   

Utifrån detta resultat kan man därför likt för tidigare betygskategorier, dra 

slutsatsen att elever som inte är nyinvandrade eller har en okänd bakgrund 

klarar sig sämre i Borås Stads kommunala skolor jämfört med liknande 

kommuner. Särskilt tydligt bli detta när man tittar på Borås stads försämring av 

2017 års resultat jämfört med 2016 för alla kommuner och riket. Visserligen har 

flera av de liknande kommunerna också försämrat sitt resultat men Borås Stads 

försämring sticker dock ut i jämförelse med de andra. Med anledning av detta 

finns det stor anledning att djupare analysera orsakerna till detta resultat 
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3.1.7 Jämförelse 

Betygskategori Urvalsområde 2015 Förändring 2016 Förändring 2017 

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

Borås 
(kommunala 
skolor) 

75,5 -1,3 74,2 -4,7 69,5 

Alla 
kommuner, 
ovägt medel 

74,6 1 75,6 -5,2 70,4 

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

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 

Alla 
kommuner, 
ovägt medel 

78,7 0,5 79,2 -1,1 78,1 

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

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

Borås 
(kommunala 
skolor) 

220,5 0,4 220,9 -8,1 212,8 

Alla 
kommuner, 
ovägt medel 

215,7 3,6 219,3 -7,8 211,5 

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

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

Borås 
(kommunala 
skolor) 

223,4 2,3 225,7 -6,5 219,2 

Alla 
kommuner, 
ovägt medel 

221,9 3 224,9 0,1 225 

Riket 226,5 3,9 230,4 0 230,4 

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

Borås 
(kommunala 
skolor) 

83,8 1 84,8 -6,3 78,5 

Alla 
kommuner, 
ovägt medel 

83,4 2,1 85,5 -6,1 79,4 

Riket 84,1 1,9 86 -5,5 80,5 

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 

Alla 
kommuner, 
ovägt medel 

87,7 1,2 88,9 -2 86,9 

Riket 88,2 1,4 89,6 -1,8 87,8 
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Slutsats 

Jämför man resultaten 2017 för elevgrupperna ”alla elever” med ”exkl. 

nyinvandrade och okänd bakgrund” ser man att resultaten för samtliga 

betygskategorier är högre om elever som är nyinvandrade eller har okänd 

bakgrund räknas bort från urvalet. Samtidigt kan man då se att förändringen i 

relation till alla kommuner och riket är mer negativ än när alla elever ingår i 

urvalet. 

Man kan därmed dra slutsatsen att elever som är nyinvandrade eller har okänd 

bakgrund generellt sett 2017 visserligen presterar ett sämre resultat, men 

samtidigt gör ett mindre sämre resultat 2017 jämfört med 2016, än elever som 

inte är nyinvandrade eller har okänd bakgrund. Med andra ord kan man 

resultaten för elever i årskurs 9 som inte är nyinvandrade eller har okänd 

bakgrund, på ett negativt sett sticker ut i jämförelse med alla kommuner och 

riket.  

  

Andel (%) som uppnått 
kunskapskraven i alla 
ämnen 

Genomsnittligt meritvärde 
(17) 

Andel (%) behöriga 
yrkesprogram 

2016 Förändring 2017 2016 Förändring 2017 
201
6 Förändring 2017 

Borås, 
kommunal 

Alla elever 74,2 -4,7 69,5 220,9 -8,1 212,8 84,8 -6,3 78,5 

Elever exkl. nyinva. & o. 
bakg. 

77,5 -3,7 73,8 225,7 -6,5 219,2 88,2 -5,3 82,9 

Boda- 
skolan 

Alla. elever 57,4 -1,2 56,2 195,2 -6,3 188,9 70,4 -8,1 62,3 

Elever exkl. nyinva. & o. 
bakg. 

62,6 -1,8 60,8 201,7 -3 198,7 76,9 -8,9 68 

Dalsjö- 
skolan 

Alla elever 84,8 -8,9 75,9 235,5 -8,5 227 91,4 -8,7 82,7 

Elever exkl. nyinva. & o. 
bakg. 

84,6 -5,7 78,9 236 -6,9 229,1 91,3 -5,4 85,9 

Daltorp- 
skolan 

Alla elever 64,7 -3,7 61 208,1 -8,4 199,7 82,1 -4,1 78 

Elever exkl. nyinva. & o. 
bakg. 

68,5 -7,7 60,8 215 -16,3 198,7 86 -7,6 78,4 

Engelbrekt- 
skolan 

Alla elever 83,6 -1,2 82,4 239,9 -7,7 232,2 89,3 0,6 89,9 

Elever exkl. nyinva. & o. 
bakg. 

84,9 0,9 85,8 241,8 -4,1 237,7 90,8 3 93,8 

Erikslund- 
skolan 

Alla elever 67,6 3,8 71,4 212,7 2,7 215,4 75 6,4 81,4 

Elever exkl. nyinva. & o. 
bakg. 

77,6 1,4 79 224,1 -0,2 223,9 84,5 4,2 88,7 

Fristad- 
skolan 

Alla elever 82,9 -12,5 70,4 231,4 -18,8 212,6 92,4 -15 77,4 

Elever exkl. nyinva. & o. 
bakg. 

82,9 -7,4 75,5 231,4 -8,8 222,6 92,4 -9,4 83 

Sandgärd- 
skolan 

Alla elever 93,1 -0,3 92,8 241 -5,2 235,8 100 0 100 

Elever exkl. nyinva. & o. 
bakg. 

93,9 -1,1 92,8 241,3 -5,5 235,8 100 0 100 

Särla-
skolan 

Alla elever 54,1 -6,1 48 186,7 10,4 197,1 68,9 -12,9 56 

Elever exkl. nyinva. & o. 
bakg. 

59,7 1,7 61,4 199 24,5 223,5 75,8 -9,1 66,7 

Viskafors- 
skolan 

Alla elever 71,2 -5,7 65,5 225,7 -17,5 208,2 86,4 -5,4 81 

Elever exkl. nyinva. & o. 
bakg. 

72,4 -5,7 66,7 225,7 -17,5 208,2 87,9 -5,4 82,5 
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Resultaten oavsett betygskategori, år, förändring eller jämförande elevgrupp 

visar på en stor variation mellan de olika skolorna. 

Med anledning av detta finns det stor anledning att djupare analysera orsakerna 

till detta resultat och särskilt på de skolor där förändringarna över år och 

skillnaderna mellan de olika elevgrupperna är stora.  
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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 

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

Alla kommuner, ovägt medel 90,1 -1 89,1 -0,8 88,3 

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

Trendkurva 

 

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2017 

 

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2016 
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Jämförelse med liknande kommuner 2017 

 

Från Vänster: Halmstad (83,5), Gävle (84,6), Sundsvall (85,9), Norrköping (86,0), Eskilstuna 

(87,2), Borås (87,3), Jönköping (92,1) och Lund (93,4). 

Jämförelse med liknande kommuner 2016 

 

Från Vänster: Norrköping (83,8), Eskilstuna (87,0), Gävle (87,1), Borås (88,6), Sundsvall (89,0),  

Halmstad (90,9), Jönköping (93,9) och Lund (94,1). 

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), 
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Slutsats 

Resultatet 2017 är något lägre jämfört med alla kommuner och riket men även 

jämfört med 2015 och 2016 års resultat. På färgskalan jämfört med alla 

kommuner ser man att Borås Stad både för 2017 och 2016 placerade sig något 

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

2017 och 2016 var resultatet bättre i jämförelse med flera av de liknande 

kommunerna. För 2017 ökar Borås Stad dessutom två placeringar i jämförelse 

med de liknande kommunerna. Resultatet 2017 för enskilda kommunala skolor 

i Borås Stad varierar kraftigt mellan de olika skolorna. 

Man kan därför dra slutsatsen att det självklart är negativt att Borås Stad har ett 

lägre resultat är både alla kommuner och riket och att det har skett en 

försämring i 2017 års resultat. Samtidigt kan det utifrån dessa iakttagelser finnas 

anledning att anta att orsakerna för det försämrade resultatet kan sökas i 

faktorer som inte är speciella för enskilda skolors prestationer utan kan finnas i 

yttre faktorer som påverkar flertalet skolor i hela riket på ett likartat sett.  
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3.2.2 Elever i åk 6 med lägst betyget E i Engelska, (%) 

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

  2015 Förändring 2016 Förändring 2017 

Borås (kommunala skolor) 92,4 -2,8 89,6 -0,1 89,5 

Alla kommuner, ovägt medel 90,3 -1,5 88,8 -0,7 88,1 

Riket 91,5 -1,4 90,1 -0,5 89,6 

Trendkurva 

 

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2017 

 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2016 
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Jämförelse med liknande kommuner 2017 

 
Från Vänster: Eskilstuna (85,0), Norrköping (86,2), Gävle (86,9), Halmstad (88,2), Sundsvall 

(88,6), Borås (89,5), Jönköping (91,9) och Lund (95,2). 

 
Jämförelse med liknande kommuner 2016 

 
Från Vänster: Norrköping (86,1), Eskilstuna (86,4), Gävle (87,3), Sundsvall (88,6), Halmstad 

(89,5), Borås (89,6), Jönköping (93,8) och Lund (95,1). 

 
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: Särlaskolan (61,1), Fjärdingskolan (65,9), Byttorpskolan (66,7), Kristinebergskolan 

(87,3), Dalsjöskolan (89,8), Ekarängskolan (89,8), Engelbrektskolan (91,0), Trandaredskolan 

(95,0), Viskaforsskolan (95,0),   Asklandaskolan (95,0), Bergdalskolan (95,0), Bodaskolan (70,0), 

Daltorpskolan (95,0), Hestra Midgårdsskolan (95,0), Myråsskolan (95,0),  Målsrydskolan (95,0), 

Sandaredskolan (95,0), Sjöboskolan (95,0), Sjömarkenskolan (95,0), Sparsörskolorna (95,0), 

Äsperedskolan (100) Svaneholmskolan (100), Sandhultskolan (100) Kinnarummaskolan (100),   

Gånghesterskolan (100),  Gula skolan (100), och Aplaredskolan (100) 
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Slutsats 

Resultatet 2017 är högre jämfört med alla kommuner och i samma nivå jämfört 

med riket. Jämför man dessutom förändringen mellan 2016 och 2017 års 

resultat, ser man att Borås Stad gjort en mindre försämring jämfört med både 

alla kommuner och riket. På färgskalan jämfört med alla kommuner ser man att 

Borås Stad både för 2017 och 2016 placerade sig något över mitten på skalan, 

strax under det genomsnittliga resultatet för riket. Dessutom har det för 2017 

sket en höjning på skalan jämfört med 2016. Vi kan även se att Borås Stad både 

2017 och 2016 klarade sig betydligt bättre i jämförelse med flera av de liknande 

kommunerna och placerade sig både 2017 och 2016 på en tredje bästa plats. 

Resultatet 2017 för enskilda kommunala skolor i Borås Stad varierar kraftigt 

mellan de olika skolorna. 

Man kan därför dra slutsatsen att Borås Stad presterar bra i jämförelse med alla 

kommuner och riket, trotts att det 2017 skett en mindre försämring i resultatet 

jämfört med 2016.  
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3.2.3 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 

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

Alla kommuner, ovägt medel 94 -0,7 93,3 -0,3 93 

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

Trendkurva 

 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2017 

 

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2016 
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Jämförelse med liknande kommuner 2017 

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

(93,7), Gävle (94,3), Jönköping (95,2) och Lund (96,1). 

Jämförelse med liknande kommuner 2016 

 
Från Vänster: Halmstad (91,8), Norrköping (92,1), Borås (92,7), Sundsvall (93,6), Gävle (94,1), 

Eskilstuna (94,4), Lund (95,9) och Jönköping (96,6).  

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). 
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Slutsats 

Resultatet 2017 är på samma nivå som alla kommuner och något lägre jämfört 

med riket. Jämför man dessutom förändringen mellan 2016 och 2017 års 

resultat, ser man att Borås Stad gjort en högre ökning jämfört med både alla 

kommuner och riket. På färgskalan jämfört med alla kommuner ser man att 

Borås Stad både för 2017 och 2016 placerade sig i mitten på skalan, strax under 

det genomsnittliga resultatet för riket. Både 2017 och 2016 var resultatet bättre i 

jämförelse med flera av de liknande kommunerna och placerade sig på samma 

placering. Resultatet 2017 för enskilda kommunala skolor i Borås varierar 

kraftigt. Dock är det en mindre variation i denna betygskategori jämfört med de 

andra för årkurs 6. 

Man kan därför dra slutsatsen att det självklart är negativt att Borås Stad har ett 

lägre resultat än riket, men samtidigt är det positivt att det skett en förbättring i 

2017 års resultat. Man kan därmed konstatera att Borås Stad presterar bra i 

jämförelse med alla kommuner och riket gällande denna betygskategori. 
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3.2.4 Elever i åk 6 med lägst betyget E i Svenska som andraspråk, (%) 

Trendkurva 

 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2017 

 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  2015 Förändring 2016 Förändring 2017 

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

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

Riket 64,6 -7,1 57,5 0,2 57,7 
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Jämförelse med liknande kommuner 2017 

 
Från Vänster: Sundsvall (38,0), Gävle (41,7), Halmstad (54,1), Borås (55,2),  Eskilstuna (58,5), 

Lund (62,7), Jönköping (62,8) och Norrköping (63,2). 

Jämförelse med liknande kommuner 2016 

 
Från Vänster: Sundsvall (42,6), Halmstad (44,5), Gävle (52,4), Eskilstuna (55,4), Norrköping 

(58,5), Borås (59,1),  Lund (60,4) och Jönköping (66,9).  

Slutsats 

Resultatet 2017 är lägre både jämfört med alla kommuner och riket och 2016 

års resultat. Förändringen sedan 2016 är kraftigt negativ. Samtidigt har alla 

kommuners och rikets resultat förbättrats.  På färgskalan jämfört med alla 

kommuner ser man att Borås Stad för 2016 gått från en placering något över 

mitten på skalan, strax över genomsnittliga resultatet för riket. 2017 är 

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

Vi kan även se att Borås Stad både 2017 och 2016 klarade sig något bättre i 

jämförelse med flera av de liknande kommunerna. För 2017 tappades dock två 

placeringar. 

Man kan därför dra slutsatsen att 2017 års resultat är negativt då Borås Stad har 

ett lägre resultat än både alla kommuner och riket och att det har skett en 

kraftig försämring i 2017 års resultat. Med anledning av detta finns det stor 

anledning att djupare analysera orsakerna till detta resultat.  
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3.2.5 Jämförelse 

Slutsats 

I jämförelsen av resultaten 2017 mellan de olika betygskriterierna för årskurs 6 

ser man att resultatet i Svenska som andraspråk på ett negativt sett sticker ut i 

jämförelse med de andra betygskriterierna.  

Man kan därmed dra slutsatsen att det finns stor anledning att djupare analysera 

orsakerna till detta resultat. 

 

 

  

Betygskategori Urvalsområde 2015 Förändring 2016 Förändring 2017 

Elever i åk 6 med lägst 
betyget E i matematik, 

(%) 

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

Alla kommuner, ovägt medel 90,1 -1 89,1 -0,8 88,3 

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

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

Borås (kommunala skolor) 92,4 -2,8 89,6 -0,1 89,5 

Alla kommuner, ovägt medel 90,3 -1,5 88,8 -0,7 88,1 

Riket 91,5 -1,4 90,1 -0,5 89,6 

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

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

Alla kommuner, ovägt medel 94 -0,7 93,3 -0,3 93 

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

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 

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

Riket 64,6 -7,1 57,5 0,2 57,7 
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 Årskurs 3 

3.3.1 Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för 
ämnesprovet i matematik 

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

  2015 Förändring 2016 Förändring 2017 

Borås (kommunala skolor) 61 2 63 -2 61 

Alla kommuner, ovägt medel 67 -2 65 0 65 

Riket -  -  68 -1 67 

Trendkurva  

 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2017 

 
Placering jämfört med alla kommuner i riket 2016 
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Jämförelse med liknande kommuner 2017 

 
Från Vänster: Eskilstuna (59), Borås (61), Gävle (65), Halmstad (65), Norrköping (66), 

Jönköping (72), Lund (74) och Sundsvall (75). 

Jämförelse med liknande kommuner 2016 

 
Från Vänster: Norrköping (61), Eskilstuna (62), Halmstad (63), Borås (63), Gävle (71), 

Jönköping (72), Lund (73) och Sundsvall (78). 

Slutsats 

Resultatet 2017 är lägre både jämfört med alla kommuner och riket samt 2016 

års resultat. På färgskalan jämfört med alla kommuner ser man att Borås Stad 

gått från en placering 2016 något under mitten på skalan, strax under 

genomsnittliga resultatet för riket. 2017 är placeringen lägre ner på mitten 

skalan, längre ifrån det genomsnittliga resultatet för riket. Vi kan även se att 

Borås Stad 2016 klarade sig något bättre i jämförelse med flera av de liknande 

kommunerna. 2017 tappades dock två placeringar till näst sämst. 

Man kan därför dra slutsatsen att 2017 års resultat är negativt då Borås Stad har 

ett lägre resultat än både alla kommuner och riket och att det har skett en 

försämring sedan 2016. Med anledning av detta finns det stor anledning att 

djupare analysera orsakerna till detta resultat.  
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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 

Borås (kommunala skolor) 66 9 75 -7 68 

Alla kommuner, ovägt medel 72 3 75 -2 73 

Riket  -  - 77 -1 76 

Trendkurva 

 

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2017 

 

Placering jämfört med alla kommuner i riket 2016 
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Jämförelse med liknande kommuner 2017 

 
Från Vänster: Eskilstuna (64), Borås (68), Halmstad (74), Norrköping (74), Gävle (75),  

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

Jämförelse med liknande kommuner 2016 

 
Från Vänster: Eskilstuna (67), Norrköping (74), Borås (75), Halmstad (78), Gävle (79),  

Jönköping (81), Sundsvall (81) och Lund (86). 

Slutsats 

Resultatet 2017 är betydligt lägre både jämfört med alla kommuner och riket 

samt 2016 års resultat. Förändringen i resultatet har försämrats betydligt mer än 

alla kommuners och rikets resultat. På färgskalan jämfört med alla kommuner 

ser man att placeringen gått från 2016 något under mitten på skalan, strax under 

genomsnittliga resultatet för riket. 2017 års placering är lägre ner på mitten 

skalan, mycket nära den röda skalan och längre ifrån det genomsnittliga 

resultatet för riket. Borås Stad 2016 klarade sig endast bättre än två andra 

kommuner i jämförelse med de liknande kommunerna. 2017 tappas en 

placering till näst sämst. 

Man kan därför dra slutsatsen att 2017 års resultat är negativt då Borås Stad har 

ett lägre resultat än både alla kommuner och riket och att det har skett en 

kraftig försämring i 2017 års resultat. Med anledning av detta finns det stor 

anledning att djupare analysera orsakerna till detta resultat.  
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3.3.3 Jämförelse 

Betygskategori Urvalsområde 2015 Förändring 2016 Förändring 2017 

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 

Alla kommuner, ovägt medel 67 -2 65 0 65 

Riket - - 68 -1 67 

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 

Alla kommuner, ovägt medel 72 3 75 -2 73 

Riket - - 77 -1 76 

Slutsats 

I jämförelsen av resultaten 2017 års för de olika ämnena gällande årskurs 3 ser 

man att Borås Stads resultat i svenska och svenska som andraspråk på ett 

negativt sett sticker ut. 

Man kan därmed dra slutsatsen att det särskilt finns anledning att djupare 

analysera orsakerna till detta resultat. 
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4 Analys och tolkning 

Betygen för årskurs 9 för gruppen alla elever är antingen något sämre eller på 

samma nivå jämfört med alla kommuner eller riket. Detta gäller både resultaten 

2017 och förändringen från 2016. En stor ökning av nyanlända elever har 

påverkat samtliga kommuners resultat. Detta kan man se när man tar bort 

elever som är nyinvandrade och med okänd bakgrund och resultaten då är 

högre 2015, 2016 och 2017 jämfört med om man tar med alla elever.  

Resultaten för elevgruppen utan nyinvandrade och med okänd bakgrund har 

försämrats 2017. Gällande samtliga redovisade betygskategorier skiljer sig 

resultatet på ett negativt sätt jämfört med alla kommuner och riket. Så var inte 

fallet 2016.  

Resultaten oavsett betygskategori, år, förändring eller jämförande elevgrupp 

visar på en stor variation mellan de olika skolorna.  

Med andra ord har det skett ett mindre försämrat resultat mellan 2016 och 2017 

för elever som är nyinvandrade eller har en okänd bakgrund, i jämförelse med 

alla kommuner och riket. Samtidigt kan man konstatera att detta kraftigt 

varierar på respektive skola när man jämför med elever som inte är 

nyinvandrade eller med en okänd bakgrund.  

Resultaten i Engelska och Svenska för årskurs 6 står sig, både sett till 

förändringen mellan åren och i jämförelse med alla kommuner och riket. 

Visserligen skedde det en negativ förändring mellan 2015 och 2016, men 

samtidigt är förändringen mellan 2016 och 2017 positiv jämfört med alla 

kommuner och riket.  

Resultatet i matematik 2015, 2016 och 2017 är visserligen något lägre än för alla 

kommuner och riket. Samtidigt den negativa förändringen mellan de olika åren i 

samma spann som för alla kommuner och riket.  

I Svenska som andraspråk presterade Borås Stads kommunala skolor ett resultat 

för 2015 och 2017 som är lägre än alla kommuner. 2016 var dock Borås Stads 

kommunala skolor bättre och det var en tydligt positiv förändring mellan 2015 

och 2016 års resultat. Däremot var det en negativ förändring mellan 2016 och 

2017 års resultat, som gör att 2017 års resultat hamnar i en liknande nivå som 

2015.  

I matematik för årskurs 3 har Borås Stads skolor ett lägre resultat 2015, 2016 

och 2017 i jämförelse med alla kommuner och riket. Så är det även 2016 och 

2017 i jämförelse med riket. En positiv förändring för Borås Stads resultat 

skedde mellan 2015 och 2016, som dock minskade lika mycket mellan 2016 och 

2017 för att åter igen ligga på samma nivå som 2015.  

I Svenska och Svenska som andraspråk i årskurs 3 är det liknande tendenser 

som för ämnet matematik. Där är det en positiv förändring mellan 2015 och 

2016, samt en negativ förändring mellan 2016 och 2017 i jämförelse med alla 

kommuner och riket. 
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De främsta orsakerna till resultaten är följande: 

• hög lärarrörlighet inom många skolenheter under 2016 och 2017, vilket 

har lett till en brist på kompetens och kontinuitet i undervisning, 

samarbete mellan pedagoger och utvecklingsarbete 

• en lägre andel lärare med pedagogisk högskoleexamen under 2016 i 

jämförelse med både alla kommuner och riket, vilket påverkar kvaliteten 

i undervisningen 

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

vilket lett till en brist på kompetens, kontinuitet och stabilitet 

• förvaltningen har under 2017 upptäckt variationer i struktur, 

organisation och kvalitet mellan skolenheter.  

• Borås Stad har under många år haft en splittrad skolorganisation i 

kommundelar och stadsdelar, vilket påverkat kompetens, stabilitet och 

rutiner på ett negativt sätt på alla nivåer i organisationen 

• vakanser och brister i kompetens inom elevhälsans organisation 

• brister i språkutveckling i alla ämnen 

• brister i matematikundervisningen  

• brister i organisationens förmåga att möta och undervisa de relativt 

många nyanlända elever, och elever i behov av stöd och 

funktionsnedsättningar, som finns i elevgruppen 
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5 Åtgärder 

Kvalitetsrapporten visar att det behövs ett fortsatt utvecklingsarbete på alla 

nivåer i organisationen och gällande flera olika delar. På en del skolor behöver 

det systematiska kvalitetsarbetet förbättras. Även huvudmannens systematiska 

kvalitetsarbete behöver utvecklas. Inom förvaltningen sker ett gemensamt 

arbete inom detta område.  

Förvaltningschefen har organiserat skolverksamheten i fyra 

verksamhetsområden med verksamhetschef, verksamhetsutvecklare och 

utvecklingspedagog IKT för att aktivt kunna stötta undervisningen och 

utvecklingsarbetet i skolorna. 

Förvaltningen har utifrån analyser kommit fram till tre fokusområden; 

• 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  

Förvaltningen har också bestämt tre prioriterade utvecklingsområden som gäller 

under 2018. Dessa är bilden av skolan, kompetensförsörjning och 

rektorers/enhetschefers förutsättningar och förmåga. 

Varje skola skall under året ta fram en verksamhetsplan, som består av två 

delar, arbetsplan och utvecklingsplan. Arbetsplanen ska beskriva hur 

verksamheten bedrivs och utvecklingsplanen ska beskriva hur verksamheten ska 

utvecklas.  Detta görs utifrån lokala förutsättningar, men det finns en fastställd 

struktur och fastställda rubriker som alla skolor ska följa. Syftet med detta 

arbete är att skapa likvärdighet och höja kvaliteten. Rubrikerna i arbetsplanen är 

följande: 

• Skolans vision, verksamhetside och unikitet  

• Skolans organisation 

• Skolans processer 

• Övriga rutiner och handlingsplaner 

Underrubriker till skolans processer är undervisning och lärande, extra 

anpassningar och särskilt stöd, bedömning och betygssättning, trygghet, 

studiero och åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling, 

förutsättningar för lärande och trygghet samt styrning och utveckling av 

verksamheten. 

Utöver de generella åtgärderna kring skolenhetsvis verksamhetsplan följer en 

redovisning av ett antal olika åtgärder som nu vidtagits under 2017.  

• Förvaltningen har tagit fram en kompetensförsörjningsplan.  

• Förvaltningen arbetar för en mer likvärdig resursfördelning. 

• Satsning på löneökningar och utveckling av en mer genomtänkt 

lönestruktur. För att öka attraktiviteten och komma till rätta med en 

upplevd orättvis lönestruktur satsades det i löneöversynen 2017 1000 kr 
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extra på de lärare som inte tagit del av lärarlönelyft eller blivit 

förstelärare. 

• Ökade löner på skolor i utsatta områden 

• Åtta identifierade skolor i utsatta områden behöver kunna locka till sig 

duktiga lärare därför kopplades ett lönetillägg på 1000 kr per månad för 

lärare som arbetar på dessa skolor. Genomfört i lönerevisionen 2017.  

• En tätare uppföljning av bemanningen i de olika skolformerna införs 

från läsåret 17/18 för att säkerställa likvärdighet mellan skolorna. Data 

från personalsystemet Heroma med faktisk arbetad tid skall användas. 

• Satsning på 25 procent studie på betald arbetstid. Tolv lärare på utvalda 

skolor. Inleds läsåret 17/18.  

• Fortsatt satsning på AST 2-skolor. Tre skolområden skall fortsatt ha 

extra resurser och kompetens att ta emot elever med 

funktionsnedsättningar inom AST.  

• Framtid tillsammans. Ett projekt för att stärka vuxennärvaron på tio 

utvalda skolor i utsatta områden. I samverkan med 

Arbetslivsförvaltningen och IF Elfsborg ska tio vuxna arbeta för att 

identifiera och fånga upp elever som befinner sig i eller är på väg mot 

utanförskap för att ge dem en meningsfull tillvaro i och efter skolan. 

Genomförs under läsåret 17/18.  

• Bra kompis. På två skolor åkte samtliga åk 9 elever under höstterminen 

17 till koncentrationsläger för studiebesök och värdegrundsutbildning. 

Detta arbete fortsätter under 2018.  

• Satsning på studiecoacher. På fem högstadieskolor anställs totalt tio 

studiecoacher för att bedriva ett socialpedagogiskt arbete för att 

förstärka skolornas arbete med att få alla elever att nå målen.  

• Satsning på att tillsvidareanställa förstelärare på samtliga skolor samt 

fördela dessa utifrån resursfördelningsmodell. Samtliga förstelärare har 

sagts upp från sina visstidsanställningar. Nya tjänster har inrättats på 

samtliga skolor. Varje skola samt CFL har en förstelärare i grundresurs, 

44 st. 55 tjänster har fördelats i förhållande till elevantal. 24 tjänster har 

fördelats till skolor med låga resultat. Genomfört inför 

höstterminsstarten 2017. 

• Kompetensutveckling av elevhälsan och rektorer för att arbeta med 

särskilt stöd. De skolor som fått kritik för sitt arbete med extra 

anpassningar och särskilt stöd har under vårterminen och början av 

höstterminen fått stöd av ett ambulerande från den centrala elevhälsan 

för att komma till rätta med bristerna. Arbetet organiseras så att akut 

stöd ges samt kompetensen hos skolans elevhälsoteam ökas. 

• Omfördelning av elevhälsans personal utifrån resursfördelningsmodell. 

• Elevhälsans personella resurser har inför höstterminsstarten fördelats 

enligt resursfördelningsmodell uppdelat i en basresurs 90 procent i 



Borås Stad 
Datum 

2018-03-20 
      

      
Sida 

47(47) 

 

Jämförelse av nationella resultat 2017 

förhållande till elevantal och 5 procent som omfördelats utifrån antal 

nyanlända samt 5 procent i förhållande till antal lågutbildade 

vårdnadshavare. Grundsärskolans tilldelning har bedömts utifrån de 

faktiska behov rektorerna redovisat. 

• Omorganisation av mottagandet av nyanlända där elever kommer i 

vanlig skola inom två veckor. Utifrån kritik som Skolinspektionen gav 

efter granskning av mottagandet av nyanlända har CFL avvecklat sin 

egen förberedelseklassverksamhet. Från höstterminsstarten 2017 tas 

eleverna emot i skolorna i enlighet med skollagen. 

• Huvudmannens Systematiska KvalitetsArbete (SKA), ska mer än 

tidigare bygga på skolenheternas SKA. Genom att följa upp varje skolas 

arbete med sin verksamhetsplan och SKA ska huvudmannens 

kvalitetsarbete bygga mindre på inrapportering av självskattningar och 

mer på skolenheternas identifierade områden. Huvudmannen kommer 

att hämta det mesta av data som behövs ur verksamhetssystemen. 

Genomfördes under 2017. 

• Införandet av ett obligatoriskt och aktivt skolval kan komma att minska 

skolsegregationen. En central placeringsenhet har inrättats.  

• Avveckla de generella utvecklingsinsatser som alla skolor fått inom 

matematik och läsutveckling för att skapa mer utrymmer åt lokalt 

utvecklingsarbete. Genomfördes under våren 17. 

• Stödja de skolor som fått vitesföreläggande genom att under våren 2017 

omfördela elevhälsans och huvudmannens utvecklingsresurser till dessa.  

• Granska verksamheten vid Kommunikationsklassen för att säkerställa 

förutsättningar för måluppfyllelse och att verksamheten bedrivs i 

enlighet med skollagen. Låg måluppfyllelse och oklarheter i ansvar och 

mottagande har föranlett en utredning. En delrapport har tagits fram 

men arbetet fortsätter under läsåret 2017/2018. Huvudmannen har 

tillsatt en särskild ledningsresurs på 50 procent för att stödja en god 

utveckling. 

• Utreda återinförandet av särskilda undervisningsgrupper för elever med 

svår social problematik. En utredning med förslag att starta en särskild 

undervisningsgrupp för yngre elever från ht 18 har behandlats av 

Grundskolenämnden i augusti. Grundskolenämnden beslutade att 

genomföra förslaget, som träder i kraft från våren 2018. 
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