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1. Inledning 

 
Kommunens uppdrag styrs utifrån det nationella uppdraget och dess styrdokument. 
Sammantaget handlar kvaliteten i skolan om verksamhetens förutsättningar, hur det 
pedagogiska arbetet genomförs utifrån rådande lagstiftning samt med vilken 
måluppfyllelse uppdraget resulterar i. Det innebär att vi vet var vi är och vart vi ska, 
och en stor del av arbetet handlar om att arbeta med hur vi tar oss dit. Det är av 
stort värde att ha en tydlig målbild att styra mot. Det är också viktigt att varje ledare 
styr sin verksamhet i den riktningen. Nyckelbegrepp är strategi, långsiktighet, 
medvetna val, uthållighet och tålamod.  
 
Kvalitet är ingen slump, det är resultatet av ett gediget och långvarigt arbete och det 
måste vara väl förankrat i verksamheten. Det handlar om att följa upp, förstå och 
förbättra, i en ständig och utvecklande process. Fokus på måluppfyllelse är ett led i 
det systematiska kvalitetsarbetet och målet med statistiken i rapporten är att 
tillhandahålla en bild av verkligheten avseende studieresultat, i ett jämförande 
perspektiv med riket och över tid. Resultaten som illustreras i rapporten är många 
och ger en bred resultatbild av stadens måluppfyllelse.  

Med utgångspunkt från det komplexa system som skolan är, kan det konstateras att 
det sällan föreligger något direkt linjärt orsakssamband mellan insatser/satsningar 
och resultat. Det innebär t.ex. att samma åtgärder/satsningar inte alltid leder till 
samma effekt inom stadens olika skolor, olika bakgrundsfaktorer och andra 
komplexa samband har i regel en inverkan. Skolan är dessutom ett socialt system 
som inte bara präglas av komplexitet utan också av mänskligt beteende, och lokala 
verksamheter där förutsättningarna och varje skolenhets miljö är unik. Mot 
bakgrund av detta uppstår också varierande utfall/resultat från förbättringsarbete.  

Det utvecklingsarbete som idag pågår inom stadens skolor bör ses i ett långsiktigt 
perspektiv utifrån förväntad resultatförbättring. Vad som påverkar elevernas 
studieresultat går sällan att härleda till någon eller några få faktorer. Det handlar om, 
för skolorna och kommunövergripande, att ha ett stadigt fokus på samspel mellan 
flera parallella strategier där det inte finns något färdigt ”recept” för framgång. 

Dataunderlaget till rapporten kommer från Skolverkets databaser1 SIRIS, SALSA 
samt kommunens verksamhetssystem QlikView. Uppgifterna från den officiella 
statistiken bygger på bearbetat datamaterial som lämnats in av huvudmannen. Vissa 
uppgifter bygger dock inte på information från skolenheter eller huvudmän t.ex. 
uppgifter om utländsk bakgrund. Dessa uppgifter hämtas från SCB:s register över 
totalbefolkningen. Skolverket är den myndighet som är statistikansvarig för 

                                                 
1 Skolverkets statistik publiceras i olika databaser, i SIRIS finns uppgifter per skolenhet och per 
huvudman och i SALSA visas betygsresultaten i årskurs 9 beräknade enligt en statistisk modell. 
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skolstatistiken och har därmed också ansvar för att insamlad statistik kontrolleras 
och kvalitetsdeklareras.  

Tillförlitligheten i det statistiska materialet som beskrivs i rapporten är viktig och 
bedöms som god. I det fall kända avvikelser förekommer kommenteras dessa i 
anslutning till respektive avsnitt och redovisning. 

Som ytterst ansvarig för genomförande av utbildningen behöver 
huvudmannen/nämnden följa upp måluppfyllelsen och likvärdigheten inom skolan. 
Elevernas kunskapsresultat är viktiga att följa upp2. ”Fokus på måluppfyllelse” avser 
skolornas resultat för eleverna vårterminen 2013 och 2014, nationella prov åk 3, 6 
och 9, terminsbetyg åk 6, slutbetyg och SALSA åk 9. De olika resultaten redovisas 
på kommunövergripandenivå för de kommunala skolorna i Sundbyberg och i 
relation till föregående års resultat, om inte annat anges. Rapporten inleds med en 
samlad bild som beskriver elevunderlaget i Sundbybergs stad i avseende på andel 
elever i åk 1-9 med utländsk bakgrund, föräldrar som har eftergymnasial utbildning, 
elever med annat modersmål än svenska samt nyanlända elever. 

Den samlade informationen som erhölls från tidigare studieresultatsrapport3 samt 
denna rapport ger en djupare insikt och förståelse för kvaliteten på Sundbybergs 
skolor. För att förstå och analysera skolornas resultat i Sundbyberg krävs att 
skolresultaten lyfts upp till en övergripande nivå där också skillnader/likheter 
mellan könen framgår. Resultaten jämförs med både fristående skolor i kommunen 
och kommunala grundskolor i riket samt över tid.  

1.1 Sammanfattning 
 

Förutsättningar 

När man betraktar resultaten från Sundbybergs kommunala skolor ska man vara 
medveten om de utmaningar skolorna har avseende elevunderlaget, bland annat 
andelen nyanlända elever samt elever med annat modersmål än svenska. Till skillnad 
från Sundbybergs fristående skolor så är andelen elever med vårdnadshavare som 
har en eftergymnasial utbildning ca 17 % lägre samtidigt som andelen elever med 
utländsk bakgrund är ca 20 % högre i Sundbybergs kommunala skolor. 
Elevunderlaget i Sundbybergs kommunala skolor har en snarlik profil med riket 
förutom att andelen elever med utländsk bakgrund är nästan dubbelt så stor. Av 
eleverna i åk 9 vårterminen 13 var det ca 16 % som endast gått fyra år i svensk 
skola, motsvarande siffra var för vårterminen 14 ca 20 %. 

Av eleverna i åk 6 vårterminen 13 var det ca 7,5 % som endast gått fyra år i svensk 
skola, motsvarande siffra var för vårterminen 14 ca 20,6 %. 

 

                                                 
2 Systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet, SKOLFS 2012:98. 
3 GGN-0496/2014 
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Avseende lärarbehörighet har andelen (%) lärare med pedagogisk högskoleexamen, 
kommunala skolor i Sundbyberg, succesivt ökat över tid men minskat för läsåret 
2013/2014. Resultatet ligger fortfarande på en relativt hög nivå (närmare 80 %) och 
något högre än för de fristående skolorna i Sundbyberg, men lägre jämfört med 
genomsnittet för kommunala skolor i riket (strax under 90 %). 

 

Nationella prov 

När det gäller nationella prov för elever i åk 3 vt 14 är resultaten goda i matematik, 
svenska och svenska som andraspråk. I genomsnitt är det 80-90 % av eleverna i 
kommunal grundskola som når kravnivån (A-E) på respektive delprov i matematik, 
och svenska som andraspråk. I svenska är det ca 90-95 % av deltagande elever som 
når kravnivån (A-E). Alltigenom är resultaten på nationella prov åk 3 lika bra eller 
bättre än resultaten för fristående skolor i kommunen samt genomsnittet för riket. 

I matematik är en jämförelse mellan vårterminen 13 och 14 inte möjlig då delproven 
har ändrats. I svenska framgår, av diagram 26-27, en förbättring på flertalet av 
delproven. I svenska som andraspråk illustrerar diagram 28-29 en delvis liknande 
trend som för kommunala skolor i riket d.v.s. en något lägre andel av eleverna som 
når kravnivå på de olika delproven vårterminen 14 jämfört med 13. Trots detta är 
andelen elever som når kravnivå i svenska som andraspråk (A-E) i genomsnitt högre 
än för riket. 

Resultaten i nationella prov åk 6 är genomgående lika bra eller något bättre än 
resultaten för både fristående skolor och kommunala skolor i riket, trots ganska stor 
skillnad i vilka förutsättningar skolorna har avseende elevunderlag. Det ska dock 
noteras att andelen elever som når kravnivå vårterminen 14 åk 6 har minskat något i 
matematik och svenska som andraspråk, liknande den trend som kan ses för 
kommunala skolor i riket och fristående skolor i Sundbyberg. Med tanke på den 
nationella styrningen när proven ska genomföras ute på skolorna finns utrymme för 
skolorna att förbättra elevernas kunskaper inför vårterminens slut. 

Likaså är resultaten relativt goda på nationella prov i åk 9. Andelen elever, 
kommunala skolor i Sundbyberg, med provbetyg A-E i svenska, svenska som 
andraspråk och matematik ligger i genomsnitt på samma nivå som för kommunala 
skolor i riket, men något lägre än fristående skolor i kommunen. Beträffande 
avvikelserna mellan provbetyg och slutbetyg framträder samma mönster som för åk 
6 d.v.s. inga anmärkningsvärda avvikelser, med undantag för matematik åk 6 och 9 
där en ökning av andel elever som får högre slutbetyg än provbetyg kan noteras. 
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Betyg 

Det ska notera att våren 2013 var första gången som slutbetyg gavs enligt den nya 
betygsskalan, A-F. Skolverkets jämförelse av provbetyg och slutbetyg (nationella 
prov) 2013 innebär att jämförelsen görs med en 6-gradig skala. Våren 2013 var 
också första gången som Skolverket samlade in uppgifter om terminsbetyg i årskurs 
6.  

Sett till totalen illustrerar diagrammen 2-11 en förbättring i flertalet ämnen avseende 
andelen elever med betygen A-B. Andelen elever med betyget F har också minskat i 
genomsnitt, framförallt i ämnena historia, geografi och religionskunskap. 

Avseende betyg i åk 6 är den övergripande trenden att flickorna i genomsnitt har 
högre betyg och meritvärde än pojkarna. Pojkarna har förbättrat sina resultat i flera 
ämnen t.ex. historia, svenska, fysik, geografi samt religion jämfört med vårterminen 
13. Ser man till totalen (pojkar och flickor) sticker ämnena matematik, fysik, kemi, 
idrott och hälsa samt svenska som andraspråk ut lite extra i avseendet att en 
jämförelsevis hög andel elever, i relation (totalt) till andra ämnen, har betyget F (har 
ökat i relation till vårterminen 13).  

För betyg i åk 9 framträder att resultaten överlag har förbättrats i relation till 
vårterminen 13. Sett till totalen kan noteras att andelen elever med betygen A-B i 
genomsnitt har ökat i flertalet ämnen t.ex. i geografi, svenska, fysik, biologi, idrott 
och hälsa samt engelska. Liksom i åk 6 har flickorna genomgående högre betyg än 
pojkarna. Pojkarnas betyg har emellertid förbättrats (avseende andel med betyget F 
eller inget betyg) vid en jämförelse med vårterminen 13. Förbättringen kan bland 
annat ses i ämnena svenska, geografi, fysik, samhällskunskap och biologi.   

Måluppfyllelsen för elever i åk 9, kommunala skolor i Sundbyberg, är på 
uppåtgående, ca 66,5 % av eleverna når mål i alla ämnen. Genomsnittligt 
meritvärdet för elever i åk 9 har förbättrats och närmar sig succesivt genomsnittet 
för riket, se diagram 27. Det är rimligt att anta att meritvärdet för elever i åk 9 
kommer att förbättras ytterligare, då fler och fler elever når målen i alla ämnen och 
får ett bättre betyg än det lägsta betyget E. 

Avvikelse mellan faktiska värden/resultat och modellberäknade, i fråga om 
meritvärde och elever som uppnått målen i alla ämnen, har tydligt förbättrats för 
Grönkullaskolan och Ängskolan, se diagram 31 och 33. När det gäller meritvärde 
kan man, för båda skolorna, se en positiv residual d.v.s. det faktiska värdet är bättre 
än det förväntade/modellberäknade utifrån olika bakgrundsfaktorer. 

Pojkarna har förbättrat resultaten i många ämnen men resultaten är något lägre än 
för flickorna. Mönstret som visar på skillnader mellan kön är lika som för riket. 

Sundbybergs stads skolor har många utmaningar, andelen nyanlända elever, 
segregation mellan kommunala och fristående skolor och små elevvolymer. Trots 
detta framgår en tydlig resultatförbättring inom flera områden. Framgångsfaktorer 
är strategi, långsiktighet, medvetna val, uthållighet, tålamod och ett systematiskt 
kvalitetsarbete på varje skola och kommunövergripande. 
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1.2 Åtgärder 
Förbättring av resultaten, avseende betyg, kan ses i flera ämnen för elever i åk 6 och 
9 samt generellt goda resultat på nationella prov åk 3, 6 och 9. Andel elever som når 
mål i alla ämnen samt genomsnittligt meritvärde har ökat (16 ämnen).  

För att hålla i en positiv resultatutveckling och fortsätta att förbättra resultaten 
pågår ett ständigt kvalitets- och förbättringsarbete i syfte att utveckla stadens skolor. 
Ett antal olika satsningar, alla inom ramen för Kunskapscentrum, har påbörjats eller 
fortsätter sedan tidigare i syfte att förbättra elevernas måluppfyllelse.  

Karriärtjänster/förstelärare, det är sju lärare som utsetts som förstelärare som också 
har ett uppdrag på 20 % kommunövergripande, kopplat till Kunskapscentrum. 
Förstelärarna är särskilt kvalificerade för undervisning samt för att utveckla 
densamma på skolan och kommunövergripande. De utgör en viktig länk i arbetet 
med att kvalitetsäkra, att den skolutveckling och måluppfyllelse som ska 
åstadkommas, är kopplad till forskning och beprövade metoder. Förstelärarna utgör 
då en förutsättning för att säkra en likvärdig utveckling i både ämne och kompetens 
för många lärare i de kommunala skolorna. 
 
Dessa lärare undervisar inom samhällsorienterade ämnen, naturorienterade ämnen, 
praktiskt estetiska ämnen (bild, musik, slöjd och hem och konsumentkunskap) 
svenska samt matematik och genomför ämneskonferenser för sina kollegor. Syftet 
med konferenserna är en vardagsnära utveckling av undervisningen. Konferenserna 
bidrar också till ett kollegialt lärande och är en fördjupning inom olika delar som 
berör undervisningens kvalitet och som leder till ökad måluppfyllelse och bidrar i 
längden till mer likvärdiga skolor. 
 
En satsning sker även inom ämnet moderna språk men med något mindre uppdrag 
kopplat till Kunskapscentrum. Försteläraren i svenska som andraspråk är 
projektledare för den utökade undervisningen för nyanlända. 
 
Det finns också tre förstelärare som på sina skolor arbetar med särskild inriktning 
för pedagogisk utveckling och planering, en som förstärker arbetet avseende 
mentorskap mm. När det gäller lärarstuderanden finns ytterligare en förstelärare 
som har en inriktning som avser arbetet med ökad individualisering i klassrummet. 
Sammanfattningsvis finns det 13 aktiva förstelärare i skolorna. 
 
Matematiksatsning  
Den i kommunen påbörjade satsning inom matematiken omfattar tre områden:  
 
Med start höstterminen 13 genomförs ämneskonferenser med cirka 25 av 
kommunens matematiklärare på grundskolorna.  
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Deltagande i SKL Matematiksatsning PISA 2015. Det är 86 kommuner från hela 
Sverige som deltar. Genom gemensamma arbetande nätverkskonferenser kommer 
deltagande kommuner tillsammans utveckla matematikundersvisningen för att öka 
måluppfyllelsen. Satsningen kommer att pågå under tre år och omfattar alla 
Sundbybergs grundskolor och målet för kommunens satsning är att förbättra 
resultaten i matematik på de nationella proven samt öka likvärdigheten mellan 
skolorna. Det unika med denna satsning är att den riktar sig lika mycket till  
kommunens politiker och chefer som till lärare och rektorer. Metoden är att  
kommunerna utbyter erfarenheter inom och mellan varandra inom  
områdena, lärarkompetens och lärarsamarbete, systematisk uppföljning samt  
elever i behov och höga förväntningar.  
 
Alla nyanlända elevers kunskaper i matematik kartläggs av en av förstelärarna i 
matematik. Materialet som används är framtaget av Linköpings universitet och 
arbetet beräknas vara klart vid utgången av vårterminen 15. Kartläggningen kommer 
då att utvärderas för att finna bästa möjliga metoder inför framtiden. 
  
Språksatsning  
Stadens språksatsning vidareutvecklas inom olika delar där två av satsningarna  
verkställs av två olika förstelärare:  
  
Utökad undervisningstid i svenska för andraspråk för nyanlända elever   
Från hösterminen 13 deltar kommunen i den av Skolverket initierade  
försöksverksamhet med utökad undervisning utanför antagen timplan för  
nyanlända elever i årskurs 6-9. Syftet är att nyanlända elever ska få ökad  
undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk under två år och  
har som målsättning att stärka elevernas kunskaper i svenska språket.   
 Undervisningen ska stärka elevernas kunskaper i svenska språket, med  
fokus på skolspråket, och möjliggöra att de klarar studier i samtliga ämnen.  
Det är en förstelärare i svenska som andraspråk som är projektledare och  
ansvarar för att säkra kvaliteten på undervisningen och dess resultat.  
Kommunen får ett bidrag som till viss del täcker de kostnader som denna  
försöksverksamhet innebär.  
 
Svenska på högstadiet och gymnasiet  
Den försteläraren som har uppdraget inom ämnet svenska ska utveckla 
undervisningen med särskilt fokus på läsningens betydelse för kunskapsutvecklingen 
inom ämnet och för andra ämnen genom de ämneskonferenser som tidigare 
nämnts. 
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2. Elevunderlag Sundbyberg 
 
Diagram 1.  

 
Anm. Bruten skala  
Anm. Elevvolym Sundbyberg kommunala åk 1-9, 2177 elever, Sundbyberg fristående åk 1-9, 1021 elever, riket kommunala åk 
1-9, 815361. Av de 2177 elever som går i kommunal grundskola i Sundbyberg, åk 1-9, är 193 elever (9 %) från andra 
kommuner i länet t.ex. Stockholm, Solna och Järfälla. Mätdatum 2014-10-15. 
 
I diagrammet ovan illustreras elevunderlaget avseende årskurs 1-9 för Sundbybergs 
kommunala grundskolor, fristående grundskolor i Sundbyberg samt genomsnitt för 
kommunala grundskolor i riket. Underlaget kommer från Skolverkets officiella 
statistik.4 Underlaget har kompletterats med uppgifter gällande andel (%) elever 
med annat modersmål än svenska samt elevernas hemkommun.5 Antal nyanlända 
elever har på totalen, d.v.s. åk 1-9, fördubblats under perioden 2011/2012 – 
2013/2014. I åk 1-6 har antalet nyanlända elever mer än fördubblats och i åk 9 har 
antal nyanlända elever ökat med ca 73 % under samma period som ovan. Av 
eleverna i åk 9 vårterminen 13 var det ca 16 % som endast har gått fyra år i svensk 
skola, motsvarande siffra var för vårterminen 14 ca 20 %. 

Av eleverna i åk 6 vårterminen 13 var det ca 7,5 % som endast gått fyra år i svensk 
skola, motsvarande siffra var för vårterminen 14 ca 20,6 %. 

Diagrammet ovan åskådliggör att andelen elever med utländsk bakgrund i åk 1-9 är 
hög i förhållande till fristående grundskolor i Sundbyberg och genomsnittet för 
kommunala skolor i riket. Andel elever med annat modersmål än svenska är också 
hög, här finns dock inga siffror från den officiella statistiken så en jämförelse med 
fristående och genomsnitt för riket går inte att göra. Andelen (%) elever i åk 1-9 
vars föräldrar har en eftergymnasial utbildning är något lägre än genomsnittet för 
riket och de fristående skolorna. Tabellen nedan illustrerar andel elever med annat 
modersmål än svenska i åk 6 och 9 vårterminen 2013 och 2014. Vårterminen 2014 
var andelen elever med annat modersmål än svenska över 50 % i både åk 6 och 9. 
En minskning för åk 6 kan noteras. 

                                                 
4 Som årligen samlas in, 15 oktober, och redovisas i april nästa år. 
5 Dessa uppgifter kommer från förvaltningens verksamhetssystem. 
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Anm. Mätdatum 2013-03-15 samt 2014-03-15 
 
3. Lärare med pedagogisk högskoleexamen 
 

 

 

När man betraktar lärarbehörighet har andelen (%) lärare med pedagogisk 
högskoleexamen, kommunala skolor i Sundbyberg, succesivt ökat, men för läsåret 
2013/2014 minskat på grund av den generella ökningen av antalet lärare. För läsåret 
2013/2014 ligger siffrorna ändå på en relativt hög nivå, 78 %. Jämfört med 
fristående skolor i Sundbyberg är detta fortfarande tillfredställande. Andelen lärare 
med spec.ped examen i kommunens skolor ligger och har legat högre än 
genomsnittet för riket och för fristående skolor i kommunen. 
 

4. Trygghet och trivsel kommunala skolor 
 
Diagram 1B. 

 
Anm. Elevvolym 2014 573 elever och 2013 606 elever (avser de som svarat på enkäten) 
 
 

Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel %
Lärare, årsarbetare, kommunala 161 174 141.3 171,8
Ped.högskoleexamen, kommunala 81,3 83,7 88,3 77,9
Lärare med spec.ped examen, kommunala 7,7 6,8 7,5 7,6
Lärare, årsarbetare, fristående i SBG 36,1 44,8 53 58,9
Ped.högskoleexamen, fristående i SBG 57,8 75,2 75,3 74
Lärare med spec.ped examen, fristående i SBG 4,2 .. 4,7 ..
Lärare, årsarbetare, kommunala i riket 65452,7 65195,6 65452 65905,5
Ped.högskoleexamen, kommunala i riket 87,6 88,5 87,9 88,5
Lärare med spec.ped examen, kommunala i riket 6,4 6,1 5,9 5,8

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
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Diagram 1C. 

 
Anm. Elevvolym 2014 573 elever och 2013 606 elever (avser de som svarat på enkäten) 
 
Båda diagrammen ovan illustrerar en positiv bild där merparten av eleverna har 
uppgett positivt svar (3 eller 4) när det gäller trivsel och trygghet i de kommunala 
skolorna. Det kan noteras en viss skillnad mellan pojkar och flickor, dock inte några 
anmärkningsvärda skillnader.  
 
I både diagram 1b och 1c kan noteras en viss uppgång avseende andel elever med 
positivt svar på totalen. Andel elever som uppgett att de, på frågan om de trivs i 
skolan, inte instämmer alls har minskat jämfört med 2013 bland pojkar, flickor och 
på totalen.  
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5. Betyg åk 6, vårterminen 2014 och 2013 
 
Sammanfattande reflektioner betyg åk 6, vårterminen 2013 

Grundskolan fick inför läsåret 2011/2012 en ny läroplan med förändrade 
kunskapskrav i samtliga ämnen. Eleverna i åk 6 är de första som får betyg utifrån de 
nya kunskapskraven och utifrån förändrat betygssystem. 

Den officiella statistiken gällande terminsbetyg för elever i åk 6 redovisas endast 
aggregerat d.v.s. andel (%) elever med betyg A-E. Genom att använda data från vårt 
eget verksamhetssystem kan en fördjupad bild av betygsläget för vårterminen 2013 
och 2014 ges.  

Diagrammen illustrerar hur stor andel av eleverna i åk sex i de kommunala skolorna 
som har uppnått en viss betygsnivå. Betygsstatistiken per ämne redovisas i två 
nivåer, tot. andel (%) elever med betyg A-F samt fördelning per kön. Om 
resultatuppgifterna för ett visst ämne t.ex. moderna språk baseras på färre än 10 
elever redovisas inte uppgifterna. Det med hänsyn tagen till elevernas integritet och 
att resultat för så pass små grupper blir svåra att jämföra över tid då varje elev får en 
relativt stor vikt. Antal elever som läst svenska som andraspråk är 51 elever i åk 6 
varav 17 nyanlända vårterminen 14 och 66 elever vårterminen 13 varav 10 
nyanlända det aktuella läsåret. 

Alltigenom har andelen elever med betyg A-B ökat i flera ämnen t.ex. historia, fysik, 
hem- och konsumentkunskap, svenska och religionskunskap. Andelen elever med 
betyget F har också minskat i genomsnitt, framförallt i ämnena historia, geografi 
och religionskunskap. 

Avseende betyg i åk 6 är den övergripande trenden att flickorna i genomsnitt har 
högre betyg och meritvärde än pojkarna. Pojkarna har dock förbättrat sina resultat i 
flera ämnen t.ex. historia, svenska, fysik, geografi samt religion jämfört med 
vårterminen 13. Ser man till totalen sticker ämnena matematik, fysik, kemi, idrott 
och hälsa samt svenska som andraspråk ut lite extra i avseendet att en jämförelsevis 
hög andel elever, i relation (totalt) till andra ämnen, har betyget F (har ökat i relation 
till vårterminen 13).  
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Diagram 26.  

 
Anm. Tot elevvolym åk 6, 173 elever (2013-06-01.) 

 
Diagram 3. 

 
Anm. Tot elevvolym åk 6, 203 elever (2014-06-01.) 

 

                                                 
6Fy – Fysik, Ge – Geografi, Hk – Hemkunskap, Hi – Historia, Id – Idrott, Ke – Kemi, Mu – Musik, 
Sv – Svenska, Sva – Svenska som andraspråk, Tk – Teknik, Ma – Matematik, Bi – Bild, Bio – 
Biologi, En – Engelska, Re – Religion, Sh – Samhällskunskap, Sl – Slöjd. 
  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Hi-tot

Hi-pojkar

Hi-flickor

Id-tot

Id-pojkar

Id-flickor

Ke-tot

Ke-pojkar

Ke-flickor

Mu-tot

Mu-pojkar

Mu-flickor

Historia, Idrott, Kemi och Musik VT 2013

Inget betyg F E D C B A

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Hi-tot

Hi-pojkar

Hi-flickor

Id-tot

Id-pojkar

Id-flickor

Ke-tot

Ke-pojkar

Ke-flickor

Mu-tot

Mu-pojkar

Mu-flickor

Historia, Idrott, Kemi och Musik, VT 2014

Inget betyg F E D C B A
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Diagram 4.7 

 
Anm. Tot elevvolym åk 6, 173 elever (2013-06-01.). Elevvolym SVA 66 elever. 

Diagram 5. 

 
Anm. Tot elevvolym åk 6, 203 elever (2014-06-01.). Elevvolym SVA 51 elever. 

                                                 
7 Fy – Fysik, Ge – Geografi, Hk – Hemkunskap, Hi – Historia, Id – Idrott, Ke – Kemi, Mu – Musik, 
Sv – Svenska, Sva – Svenska som andraspråk, Tk – Teknik, Ma – Matematik, Bi – Bild, Bio – 
Biologi, En – Engelska, Re – Religion, Sh – Samhällskunskap, Sl – Slöjd. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sv-tot

Sv-pojkar

Sv-flickor

Sva-tot

Sva-pojkar

Sva-flickor

Tk-tot

Tk-pojkar

Tk-flickor

Svenska, Svenska som andraspråk och Teknik 
VT 2013

Inget betyg F E D C B A

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sv-tot

Sv-pojkar

Sv-flickor

Sva-tot

Sva-pojkar

Sva-flickor

Modersmål-tot

Modersmål-pojkar

Modersmål-flickor

Tk-tot

Tk-pojkar

Tk-flickor

Svenska, Svenska som andraspråk, teknik och 
Modersmål, VT 2014

Inget betyg F E D C B A
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Diagram 6.8 

 
Anm. Tot elevvolym åk 6, 173 elever (2013-06-01.) 

Diagram 7.9 

 
Anm. Tot elevvolym åk 6, 203 elever (2014-06-01.) 

                                                 
8 Fy – Fysik, Ge – Geografi, Hk – Hemkunskap, Hi – Historia, Id – Idrott, Ke – Kemi, Mu – Musik, 
Sv – Svenska, Sva – Svenska som andraspråk, Tk – Teknik, Ma – Matematik, Bi – Bild, Bio – 
Biologi, En – Engelska, Re – Religion, Sh – Samhällskunskap, Sl – Slöjd. 
9 Fy – Fysik, Ge – Geografi, Hk – Hemkunskap, Hi – Historia, Id – Idrott, Ke – Kemi, Mu – Musik, 
Sv – Svenska, Sva – Svenska som andraspråk, Tk – Teknik, Ma – Matematik, Bi – Bild, Bio – 
Biologi, En – Engelska, Re – Religion, Sh – Samhällskunskap, Sl – Slöjd. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Fy-tot

Fy-pojkar

Fy-flickor

Ge-tot

Ge-pojkar

Ge-flickor

HK-tot

Hk-pojkar

Hk-flickor

Fysik, Geografi och Hem- och 
konsumentkunskap, VT 2014

Inget betyg F E D C B A
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Diagram 8.10 

 
Anm. Tot elevvolym åk 6, 173 elever (2013-06-01.) 

Diagram 9.11 

 
Anm. Tot elevvolym åk 6, 203 elever (2014-06-01.) 

                                                 
10 Fy – Fysik, Ge – Geografi, Hk – Hemkunskap, Hi – Historia, Id – Idrott, Ke – Kemi, Mu – 
Musik, Sv – Svenska, Sva – Svenska som andraspråk, Tk – Teknik, Ma – Matematik, Bi – Bild, Bio – 
Biologi, En – Engelska, Re – Religion, Sh – Samhällskunskap, Sl – Slöjd. 
11 Fy – Fysik, Ge – Geografi, Hk – Hemkunskap, Hi – Historia, Id – Idrott, Ke – Kemi, Mu – 
Musik, Sv – Svenska, Sva – Svenska som andraspråk, Tk – Teknik, Ma – Matematik, Bi – Bild, Bio – 
Biologi, En – Engelska, Re – Religion, Sh – Samhällskunskap, Sl – Slöjd. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Re-tot

Re-pojkar

Re-flickor

Sh-tot

Sh-pojkar

Sh-flickor

Sl-tot

sl-pojkar

Sl-flickor

Religion, Samhällskunskap och Slöjd VT 2013

Inget betyg F E D C B A

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Re-tot

Re-pojkar

Re-flickor

Sh-tot

Sh-pojkar

Sh-flickor

Sl-tot

sl-pojkar

Sl-flickor

Religionskunskap, Samhällskunskap och Slöjd, 
VT 2014

Inget betyg F E D C B A
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Diagram 10.12 

 
Anm. Tot elevvolym åk 6, 173 elever (2013-06-01.) 

Diagram 11.13 

 
Anm. Tot elevvolym åk 6, 203 elever (2014-06-01.) 

                                                 
12 Fy – Fysik, Ge – Geografi, Hk – Hemkunskap, Hi – Historia, Id – Idrott, Ke – Kemi, Mu – 
Musik, Sv – Svenska, Sva – Svenska som andraspråk, Tk – Teknik, Ma – Matematik, Bi – Bild, Bio – 
Biologi, En – Engelska, Re – Religion, Sh – Samhällskunskap, Sl – Slöjd. 
13 Fy – Fysik, Ge – Geografi, Hk – Hemkunskap, Hi – Historia, Id – Idrott, Ke – Kemi, Mu – 
Musik, Sv – Svenska, Sva – Svenska som andraspråk, Tk – Teknik, Ma – Matematik, Bi – Bild, Bio – 
Biologi, En – Engelska, Re – Religion, Sh – Samhällskunskap, Sl – Slöjd. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ma-tot

Ma-pojkar

Ma-flickor

Bi-tot

Bi-pojkar

Bi-flickor

Bio-tot

Bio-pojkar

Bio-flickor

En-tot

En-pojkar

En-flickor

Matematik, Bild, Biologi och Engelska VT 2013

Inget betyg F E D C B A
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6. Betyg åk 9, vårterminen 2014 och 2013 
 
Sammanfattande reflektioner betyg åk 9 vårterminen 2014 

Grundskolan fick inför läsåret 2011/2012 en ny läroplan med förändrade 
kunskapskrav i samtliga ämnen. Denna årskurs av elever är de första som får betyg 
utifrån de nya kunskapskraven och utifrån förändrat betygssystem. 

Den officiella statistiken gällande slutbetyg för elever i åk 9 redovisas endast 
aggregerat d.v.s. andel (%) elever med betyg A-E. Genom att använda data från vårt 
eget verksamhetssystem kan en fördjupad bild av betygsläget för vårterminen 2014 
och 2013 ges.  

Diagrammen illustrerar hur stor andel av eleverna i åk 9 i de kommunala skolorna 
som har uppnått en viss betygsnivå. Betygsstatistiken per ämne redovisas i två 
nivåer, tot. andel (%) elever med betyg A-F samt fördelning per kön. Om 
resultatuppgifterna för ett visst ämne t.ex. moderna språk baseras på färre än 10 
elever redovisas inte uppgifterna. Det med hänsyn tagen till elevernas integritet och 
att resultat för så pass små grupper blir svåra att jämföra över tid då varje elev får en 
relativt stor vikt. Den totala elevvolymen för åk 9 har minskat jämfört med vt13, 
vilket innebär att varje elev också får en tyngre ”vikt” när vi tittar på hur de olika 
betygen fördelar sig procentuellt. 

Resultaten i åk 9 ska ses i ljuset av elevunderlagets socioekonomiska 
sammansättning i relation till kommunala skolor i riket. Småförändringar bör tolkas 
med försiktighet då elevvolymen är förhållandevis liten. Det innebär att förändring i 
resultat för några fåtal elever kan ha en relativt stor inverkas på den totala 
resultatbilden, framförallt på skolenhetsnivå. 

För betyg i åk 9 framträder att resultaten överlag har förbättrats i relation till 
vårterminen 13. Sett till totalen kan noteras att andelen elever med betygen A-B i 
genomsnitt har ökat i flertalet ämnen t.ex. i geografi, svenska, fysik, biologi, idrott 
och hälsa samt engelska. 
 
Liksom i åk 6 har flickorna genomgående högre betyg än pojkarna. Pojkarnas betyg 
har emellertid förbättrats (avseende andel med betyget F eller inget betyg) vid en 
jämförelse med vårterminen 13. Förbättringen kan bland annat ses i ämnena 
svenska, geografi, fysik, samhällskunskap och biologi.  
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Diagram 1214. 

 
Anm. tot. Elevvolym åk 9 184 elever, Rissneskolan 72 elever och Ängskolan 112 elever. Elevvolym SVA 53 elever. 
 
Diagram 13. 

 
Anm. tot. Elevvolym åk 9 161 elever, Grönkullaskolan 42 och Ängskolan 119 (2014-06-01). Elevvolym SVA 54 elever. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Fr – Franska, Fy – Fysik, Ge – Geografi, Hk – Hemkunskap, Hi – Historia, Id – Idrott, Ke – 
Kemi, Mu – Musik, Sv – Svenska, Sva – Svenska som andraspråk, Tk – Teknik, Ma – Matematik, Bi 
– Bild, Bio – Biologi, En – Engelska, Re – Religion, Sh – Samhällskunskap, Sl – Slöjd, Sp - Spanska. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sv-tot

Sv-pojkar

Sv-flickor

Sva-tot

Sva-pojkar

Sva-flickor

Tk-tot

Tk-pojkar

Tk-flickor

Svenska, Svenska som andraspråk och Teknik, VT 2013

Inget betyg F E D C B A
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Diagram 14.15 

 
Anm. tot. elevvolym åk 9 184 elever, Rissneskolan 72 och Ängskolan 112 (2013-06-01). 

 
Diagram 15. 

 
Anm. tot. elevvolym åk 9 161 elever, Grönkullaskolan 42 och Ängskolan 119 (2014-06-01). 

 
 
 
 
 

                                                 
15 Fr – Franska, Fy – Fysik, Ge – Geografi, Hk – Hemkunskap, Hi – Historia, Id – Idrott, Ke – 
Kemi, Mu – Musik, Sv – Svenska, Sva – Svenska som andraspråk, Tk – Teknik, Ma – Matematik, Bi 
– Bild, Bio – Biologi, En – Engelska, Re – Religion, Sh – Samhällskunskap, Sl – Slöjd, Sp - Spanska. 
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Diagram 16. 

 
Anm. tot. elevvolym åk 9 184 elever, Rissneskolan 72 och Ängskolan 112 (2013-06-01). 

 

Diagram 17 

 

Anm. tot. elevvolym åk 9 161 elever, Grönkullaskolan 42 och Ängskolan 119 (2014-06-01). 
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Diagram 18 

 
Anm. tot. elevvolym åk 9 184 elever, Rissneskolan 72 och Ängskolan 112 (2013-06-01). 

Diagram 19 

 
Anm. tot. elevvolym åk 9 161 elever, Grönkullaskolan 42 och Ängskolan 119 (2014-06-01). 
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Diagram 20 

 
Anm. tot. elevvolym åk 9 184 elever, Rissneskolan 72 och Ängskolan 112 (2013-06-01). 

Diagram 21 

 
Anm. tot. elevvolym åk 9 161 elever, Grönkullaskolan 42 och Ängskolan 119 (2014-06-01). 
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Diagram 22 

 
Anm. tot. elevvolym åk 9 184 elever, Rissneskolan 72 och Ängskolan 112 (2013-06-01). Elevvolym moderna språk, språkval 
Frb 17 elever. Elevvolym moderna språk, språkval Spb 41 elever och Sp 15 elever. 

Diagram 23 

 
Anm. tot. elevvolym åk 9 161 elever, Grönkullaskolan 42 och Ängskolan 119 (2014-06-01). Elevvolym moderna språk, 
språkval Spb 52 elever. Elevvolym modersmål 52 elever. 
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7. Nationella prov åk 3, vårterminen 2014 vs 2013 
 

Sammanfattande reflektioner 

Resultaten på de nationella proven i matematik, svenska och svenska som 
andraspråk är goda. I diagrammen 24-29 framgår resultat per delprov avseende 
andel elever som nått kravnivån. Resultaten för Sundbybergs kommunala 
grundskolor sätts i relation till fristående skolor i Sundbyberg och genomsnitt för 
kommunala och fristående skolor i riket.  

I matematik är det 82-92 % av eleverna i kommunal grundskola i Sundbyberg som 
når kravnivå på respektive delprov. Resultatet ligger likvärdigt, och på vissa delprov 
högre, än/med genomsnittet för kommunala skolor i riket. På alla delprov utom två, 
mönster i talföljd och positionsproblem/enklare problem, är resultatet bättre för de 
kommunala skolorna i Sundbyberg jämfört med de fristående. Likaså är resultaten i 
svenska mycket goda, man kan notera att kommunala skolor i Sundbyberg har 
högre andel elever som når kravnivån på sju delprov av åtta i ämnet svenska jämfört 
med genomsnittet för kommunala skolor i riket och fristående i Sundbyberg. 

Diagram 28-29 visar andel (%) elever som når kravnivå i svenska som andraspråk. 
Mellan 80-85 % når kravnivån för respektive delprov. Resultaten för Sundbybergs 
grundskolor är i genomsnitt bättre än för de kommunala skolorna i riket 
(genomsnittligt). Det kan dock noteras att, andel elever som når kravnivå (betyg A-
E), har minskat något på vissa delprov. Liknande trend kan också noteras för 
kommunala skolor i riket (på vissa delprov). 

Inom matematik pågår ämneskonferenser, där lärarna under förstelärarnas ledning 
får diskutera och utbyta erfarenheter inom matematikämnet. Det här är ett viktigt 
inslag i det fortsatta utvecklingsarbetet av elevernas resultat i matematik. Likaså är 
den utökade undervisningen i svenska som andraspråk en betydelsefull ”pusselbit” i 
arbetet med att stärka elevernas språkliga förmågor. 
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Diagram 24.  

 
Diagram 25.  

 
Diagram 26. 
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Diagram 27.  

 
 
 
Diagram 28. 

 
Diagram 29.  
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8. Nationella prov åk 6, vårterminen 2014 vs 2013 
 
Sammafattande reflektioner 
 
Resultaten i nationella prov i åk 6 är bra, ca 92-100% av deltagande elever från 
provbetyg A-E vårterminen 14 (exklusive svenska som andraspråk). Eleverna i de 
kommunala skolorna har i genomsnitt lika bra eller bättre resultat på nationella prov 
i svenska, matematik och engelska än fristående skolorna i kommunen och 
kommunala skolor i riket.  

Resultaten i matematik, svenska som andraspråk och engelska har sjunkit något 
jämfört med vårterminen 2013, denna trend kan också ses hos de fristående 
skolorna i kommunen och delvis för de kommunala skolorna i riket. Som framgår 
av diagram 31 har nu pojkarna något bättre resultat än flickorna i matematik och 
engelska. 

 
Diagram 30.  

 
Anm. Siffrorna avser andel (%) elever med betyg A-E av deltagande elever. 
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Diagram 31. 

 
Anm. Siffrorna avser andel (%) elever med betyg A-E av deltagande elever. 

8.1 Avvikelse mellan nationella prov åk 6 och slutbetyg, vårterminen 
2014 och 2013  

 

Sammanfattande reflektioner 

I analysen av eventuella skillnader mellan betyg och provresultat finns flera faktorer 
att beakta då relationen dem emellan inte är enkel att bedöma. De nationella proven 
ska stödja en likvärdig bedömning och rättvis betygssättning. Mot denna bakgrund 
är det av intresse att åskådliggöra och analysera skillnader/avvikelser. 

En enskild elevs slutbetyg kan alltså avvika såväl uppåt som nedåt i relation till 
provbetyget. Det beror inte minst på att prov är osäkra som mätinstrument, d.v.s. 
de har en betydande felmarginal. För en enskild elev är det således inte 
anmärkningsvärt om provbetyg och slutbetyg skiljer sig åt.  

När det däremot gäller gruppjämförelser kan eventuella systematiska skillnader inte 
på samma sätt förklaras med provens mätfel. Skillnader som ligger utanför vad som 
kan betraktas som slumpmässigt, bör kunna förklaras. I diagrammen 31A-D nedan 
illustreras avvikelserna för nationella prov åk 6 vårterminen 2013 och 2014 i 
ämnena svenska, matematik och engelska.  

I diagrammen framstår inga större avvikelser mellan provbetyg och terminsbetyg för 
Sundbybergs kommunala grundskolor, med undantag för ämnet matematik där 
andelen elever som fått ett högre slutbetyg än provbetyg har ökat. Merparten av 
deltagande elever, ca 70-80 % i genomsnitt, har fått samma terminsbetyg som 
provbetyg i respektive ämne. De variationer som framträder ligger i paritet med 
genomsnittet för riket. Avvikelserna mellan provbetyg och terminsbetyg är mer 
framträdande för de fristående skolorna i Sundbyberg, där det är en högre andel 
elever med högre terminsbetyg än provbetyg i svenska och matematik. 
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Diagram 31A. 

 
 
 
 
Diagram 31B. 

 
 
Diagram 31C. 
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Diagram 31D. 

 
 

9. Nationella prov åk 9, vårterminen 2014 vs 2013 
 

Sammanfattande reflektioner 

Avseende nationella prov i åk 9 är resultaten tämligen goda, även om andelen elever 
med provbetyg A-E har sjunkit något i svenska, matematik och engelska jämfört 
med vårterminen 13.  

Det är ca 85-95 % av eleverna som får provbetyg A-E på nationella prov i svenska, 
matematik och engelska. Resultatet för eleverna i de kommunala skolorna ligger i 
paritet med de för kommunala skolor i riket i ämnena svenska och matematik. I 
ämnet svenska som andraspråk har andelen elever med provbetyg A-E ökat, och 
ligger därmed över genomsnittet för kommunala skolor i riket.  

I diagram 32 kan man notera att Sundbybergs fristående skolor inte har elever som 
läser svenska som andraspråk. Som framgår av diagram 33 nedan har flickorna 
genomgående bättre resultat, då andelen pojkar med provbetyg A-E har minskat 
jämfört med vårterminen 13.  
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Diagram 32. 

 
Anm. Siffrorna avser andel (%) elever med betyg A-E av deltagande elever. 

 
Diagram 33. 

 
Anm. Siffrorna avser andel (%) elever med betyg A-E av deltagande elever. 
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9.1 Avvikelse mellan nationella prov åk 9 och slutbetyg, vårterminen 
2014 vs 2013  

 
Sammanfattande reflektioner 

I analysen av eventuella skillnader mellan betyg och provresultat finns flera faktorer 
att beakta då relationen dem emellan inte är enkel att bedöma. De nationella proven 
ska stödja en likvärdig bedömning och rättvis betygssättning. Mot denna bakgrund 
är det av intresse att belysa och analysera skillnader/avvikelser. 

En enskild elevs slutbetyg kan alltså avvika såväl uppåt som nedåt i relation till 
provbetyget. Det beror inte minst på att prov är osäkra som mätinstrument, d.v.s. 
de har en betydande felmarginal. För en enskild elev är det således inte 
anmärkningsvärt om provbetyg och slutbetyg skiljer sig åt.  

När det däremot gäller gruppjämförelser kan eventuella systematiska skillnader inte 
på samma sätt förklaras med provens mätfel. Skillnader som ligger utanför vad som 
kan betraktas som slumpmässigt, bör kunna förklaras. I diagrammen 20-23 ovan 
illustreras avvikelserna för nationella prov åk 9 vårterminen 2014 i ämnena svenska, 
matematik, engelska och svenska som andraspråk. Notera att resultaten för vårterminen 
2014 enbart avser Ängskolan, vilket medför att siffrorna för vt 14 och 13 inte är direkt 
jämförbara. Att en skola saknas beror på behandlingen av inrapporterad statistiken hos SCB och 
kan ej justeras. 

I diagrammen framträder inga större avvikelser mellan provbetyg och terminsbetyg 
för Sundbybergs grundskolor. Merparten av deltagande elever, ca 65-75 % i 
genomsnitt, har fått samma terminsbetyg som provbetyg i respektive ämne.  
Avvikelserna i provbetyg och slutbetyg i matematik är dock något mer framträdande 
jämfört med åk 6 och med åk 9 vårterminen 13. Liknande trend kan också ses för 
de kommunala skolorna i riket. 
 
Diagram 33A. 
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Diagram 33B. 

 
 
Diagram 33C. 

 
 
Diagram 33D. 
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10. Olovlig frånvaro16  
 
Nämnden har tidigare antagit riktlinjer för hur skolpliktsbevakningen ska ske i 
Sundbyberg. Mot den bakgrunden har alla skolor en handlingsplan med rutiner för 
hur de arbetar för närvarokontroll och skolpliktsbevakning. De kommunala 
skolorna använder sig utav skolwebben för dokumentation av elevernas frånvaro, 
det innebär en ökad systematik i uppföljningen, annan struktur på redovisningen 
och möjlighet att på ett bättre sätt följa upp elever som har olovlig frånvaro som är 
oroväckande hög. Samtidigt som vårdnadshavarna får sms om eleven är 
frånvarande från lektioner. 
 
Spridningsdiagrammen nedan åskådliggör att en stor del av den ogiltiga frånvaron i 
intervallet 10-50 timmar respektive mer än 50 timmar per termin innehas av ett fåtal 
elever i åk 7-9. Diagrammen nedan, diagram 34a och 34b, illustrerar också att det 
skett en viss förskjutning år vänster d.v.s. antal elever med ogiltig frånvaro som 
överstiger 40 timmar på en termin har minskat något. I övrigt kan noteras att det 
inte finns några extrema avvikelser för åk 7-9. 
 
I avseende på elever i åk 1-6 framträder en stor skillnad jämfört med elever i åk 7-9, 
vilken är att antal elever med en ogiltig frånvaro som överstiger 40 timmar på en 
termin i princip är obefintlig (med undantag för enstaka elever). Diagram 34c och 
34d visar att merparten av den ogiltiga frånvaron är koncentrerad till intervallet 0-2 
timmar per termin, vilket är att betrakta som sen ankomst. Vid en jämförelse 
framgår att antal elever i detta intervall har ökat höstterminen 14. Några förklaringar 
till detta är att systemet för frånvaroregistrering nu används mer eller mindre fullt ut 
och att all ogiltig frånvaro, oavsett storlek, registreras i en annan omfattning än vad 
som tidigare skett.  
 
En kommunövergripande handlingsplan för skolorna håller på att arbetas fram för 
att främja elevernas närvaro och öka likvärdigheten mellan skolorna samt skapa ett 
gemensamt arbetssätt för att hantera olovlig frånvaro i form av sen ankomst m.m. 
Elever med ogiltig frånvaro som överstiger 40 timmar på en termin följs särskilt upp 
av förvaltningen och respektive skola. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Se också tidigare rapportering kring frånvaro i verksamhetsberättelse för 2014 GGN-0775/2014. 
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      Diagram 34a                                                                                  Diagram 34b 

 
 
      Diagram 34c                                                                              Diagram 34d 
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11. Betygsanalyser åk 9 
 

Sammanfattande reflektioner måluppfyllelse och meritvärde 
 
Andelen elever som når målen i alla ämnen åk 9 har stadigt förbättrats sedan 2012, 
men ligger under genomsnittet för riket. Vidare illustrerar diagram 36 genomsnittligt 
meritvärdet för eleverna i åk 9 och visar på en tydlig förbättring. Genomsnittligt 
meritvärde för åk 9 vt 14 (209) ligger nära genomsnittet för riket (211). Resultaten 
måste ses, då jämförelser över längre tid görs, utifrån att ett nytt betygssystem 
tidigare har trätt i kraft. Detta gör sammantaget att vi får en annan spridning av 
betygsvärdena, och en annan skala att ta hänsyn till.  
 
Fokus ligger på att så många elever som möjligt ska uppnå målen i alla ämnen, 
därefter börjar ”resan” på betygsstegen som gör att det genomsnittliga meritvärdet 
succesivt kommer att förbättras. Resultaten ska också ses mot bakgrund av de 
kommunala skolornas elevunderlag då jämförelse med riket görs. 

11.1  Måluppfyllelse elever i åk 9, vårterminen 2014 och över tid 
 
Diagram 35. 

 
Anm. Bruten skala. 
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11.2  Genomsnittligt meritvärde elever i åk 9, vårterminen 2014 och över 
tid 
 
Diagram 36. 

 
Anm. Bruten skala. 

11.3 SALSA åk 9 

Introduktion 
SALSA är en modell som tar hänsyn till ett antal bakgrundsfaktorer. Ett 
modellberäknat resultat tas fram för andel elever som når målen i alla ämnen och 
genomsnittligt meritvärde. De modellberäknade betygsvärdena är framräknade 
genom att de faktiska betygsvärdena sätts i relation till de fyra bakgrundsfaktorerna, 
diagram 37 och 38.  
 
Utifrån modellberäknat värde tas en residual fram d.v.s. avvikelse mellan faktiskt 
värde och modellberäknat. Residualen visar om en skolas resultat är högre, lägre 
eller lika med det modellberäknade resultatet.  
 
SALSA-modellen reviderades 2012/2013, förändringen består i att andelen 
nyinvandrade elever har ersatt tidigare utländsk bakgrund och att betygsskalan är ny 
i och med betygsstegen A-F. 

Bakgrundsfaktorerna som ingår i den reviderade modellen för genomsnittligt 
meritvärde förklarar ca 62 % av variationen i skolornas resultat. Likaså förklarar 
modellen för andel elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen ca 59 % av 
variationen i skolornas resultat. Se diagram 45 och 46.  
 
Den bakgrundsfaktor som, enligt modellen, antas ha störst positiv inverkan på 
elevernas studieresultat är föräldrarnas utbildningsnivå. Andelen (%) pojkar och 
nyinvandrade elever antas, enligt modellen, vara de bakgrundsfaktorer som påverkar 
studieresultaten negativt. För ytterligare information se kapitel 11. Det är dock 
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viktigt med en medvetenhet om statistiska modellers begränsningar vid analys, 
jämförelse och diskussion kring de modellberäknade betygsvärdena och de olika 
bakgrundsfaktorernas förklaringsgrad på elevernas studieresultat. En statistisk 
modell bygger på generella principer, och ger inte hela bilden eller hela förklaringen 
till det resultat som visas. 

11.4 Bakgrundsfaktorer Sundbyberg, vårterminen 2014 
 
Diagram 37. 

 
Anm. tot. elevvolym åk 9 161 elever, Grönkullaskolan 42 och Ängskolan 119 (2014-06-01). 

 
Diagram 38. 

 
Bakgrundsfaktorer som används i modellen är föräldrarnas utbildningsnivå17, andel 
nyinvandrade elever och pojkar/flickor. Andelen (%) pojkar är högre i Sundbybergs 
                                                 
17 Medelvärde av avgångselevernas biologiska föräldrars utbildningsnivå, faderns respektive moderns högsta utbildningsnivå. 
(Adoptivföräldrar med adoptivbarn jämställs med biologiska föräldrar). 
 
Utbildningsvärde 1 innebär genomgången folkskola/grundskola, utbildningsvärde 2 innebär att personen ifråga har genomgått 
gymnasial utbildning i högst tre år och utbildningsvärde 3 innebär att personen genomgått fjärde året på gymnasieskolans 
tekniska linje eller erhållit minst 20 högskolepoäng. Föräldrarnas genomsnittliga utbildningsnivå har beräknats per elev och 
därefter har ett medelvärde per skola beräknats. Källa: Skolverket. 
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kommunala skolor åk 9 jämfört med fristående skolor i kommunen och 
genomsnittet för riket. I övrigt är det en högre andel elever som är nyinvandrade, 
och föräldrarnas sammanlagda utbildningsnivå är lägre i Sundbyberg jämfört med 
genomsnittet för riket.  

11.5 SALSA meritvärde åk 9, vårterminen 2014 och över tid 
 
Diagram 39. 

 
Anm. Bruten skala. 

 
Diagram 40.18 

 
                                                                                                                                    
 
18 Residual är en statistisk term och i SALSA är residual (R) = faktiskt betygsvärde (F) – modellberäknat betygsvärde (M). 

Det faktiska betygsvärdet som skolan har jämförs med det modellberäknade betygsvärdet. Man får då fram en skillnad, en residual, som 
antingen är positiv, negativ eller noll. Residualen visar om en skolas resultat är högre, lägre eller lika det modellberäknade resultatet. Det 
modellberäknade resultatet jämför skolans genomsnittliga resultat med samtliga skolors genomsnittliga resultat och om skolan påverkas av 
bakgrundsfaktorerna i samma grad som genomsnittet för alla skolor 
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Sammanfattande reflektioner 

Ängskolan har ett genomsnittligt meritvärde som har förbättrats sedan 2012. Ser 
man till Grönkullaskolan har meritvärdet legat lägre under hela jämförelseperioden, 
men från 2013 har resultatet förbättrats och det faktiska meritvärdet ligger klart 
över det modellberäknade, se diagram 39. 

Diagram 40 illustrerar avvikelser mellan faktiskt meritvärde och modellberäknat 
meritvärde för respektive skola. Ängskolan och Grönkullaskolan har gjort en 
avsevärde förbättring, och ligger klart över förväntat resultat utifrån 
bakgrundsfaktorerna i SALSA-modellen. 
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11.6 SALSA når mål i alla ämnen, vårterminen 2014 och över tid 
 
Diagram 41. 

  
 
 
Diagram 42.19 

 
 

 

 

                                                 
19 Residual är en statistisk term och i SALSA är residual (R) = faktiskt betygsvärde (F) – modellberäknat betygsvärde (M). 

Det faktiska betygsvärdet som skolan har jämförs med det modellberäknade betygsvärdet. Man får då fram en skillnad, en residual, som 
antingen är positiv, negativ eller noll. Residualen visar om en skolas resultat är högre, lägre eller lika det modellberäknade resultatet. Det 
modellberäknade resultatet jämför skolans genomsnittliga resultat med samtliga skolors genomsnittliga resultat och om skolan påverkas av 
bakgrundsfaktorerna i samma grad som genomsnittet för alla skolor 
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Sammanfattande reflektioner 

Andel elever som når målen i alla ämnen i Ängskolan har förbättrats kraftigt under 
en relativt kort tidsperiod, 2012-2013. Ser man till Grönkullaskolan har andelen 
elever som når målen i alla ämnen också förbättrats. Diagram 42 belyser 
avvikelserna mellan faktiskt resultat och modellberäknat avseende måluppfyllelse för 
respektive skola. Även i detta diagram framgår vilken resa Ängskolan och 
Grönkullaskolan har gjort. 

Skolornas förbättrade resultat är mångt och mycket en effekt av ett systematiskt och 
målmedvetet arbete som har fokuserat på uppföljning, analys och skolans arbete 
med att identifiera samt hjälpa de elever som saknar betyg i endast ett ämne. 
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12. Behörighet till gymnasieskolan, vårterminen 2014 vs 
vårterminen 2013 

 
Diagram 43. 

 
Diagram 44. 

 
Andel elever i åk 9 (Sundbyberg kommunal) som är behöriga till gymnasieskolans 
olika program/inriktningar har förbättrats. Flickorna har, liksom tidigare, högre 
andel behöriga till de olika programen än pojkarna (Sundbyberg kommunal). 
Andelen pojkar som är behöriga till gymnasieskolans olika program har dock ökat. 
Totalt ligger emellertid genomsnittet avseende andelen behöriga, kommunala skolor 
SBG, något lägre än genomsnittet för riket. 
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13. Begrepp och statistiska mått  
 

• Utländsk bakgrund: 

Antal elever födda utomlands samt elever födda i Sverige med båda 
föräldrar födda utomlands. 

• Genomsnittligt meritvärde för åk 9: 

Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i 
elevens slutbetyg. Det möjliga maxvärdet för varje enskild elev är 320 
poäng. Det genomsnittliga meritvärdet beräknas för de elever som har minst 
ett godkänt ämne.  Betygsstegen omvandlas till värdena E=10, D=12.5, 
C=15, B=17.5 och A=20 från våren 2013.  

• Andel (%) elever behöriga till gymnasieskolans olika program: 

För att en elev ska vara behörig till nationellt program krävs lägst betyget 
godkänd i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och 
matematik. 

Den som väljer att studera på ett yrkesförberedande program måste ha 
godkända betyg i ytterligare fem ämnen, det vill säga totalt åtta. 

För de högskoleförberedande programmen gäller godkända betyg i nio 
ämnen till, sammanlagt tolv. 

För ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen ska fyra 
av de nio övriga godkända ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap 
och religionskunskap. 

För naturvetenskaps- och teknikprogrammen ska tre av de nio övriga 
godkända ämnena vara biologi, fysik och kemi. 

För estetiskt program är det nio valfria ämnen.  

Andelen beräknas av de som fått eller skulle ha fått betyg enligt det mål- och 
kunskapsrelaterade betygssystemet (elever som saknar betyg i alla ämnen 
och lämnat årskurs 9 ingår således). 

• Andel (%) som nått målen i alla ämnen åk 9: 

Andel elever med godkänt betyg (A-E) i alla ämnen som ingått i elevens 
utbildning. Andelen beräknas av de elever som fått eller skulle ha fått betyg 
enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. 

• Nationella prov åk 3: 

Andel som nått kravnivån, andel elever som uppnått kravnivån av totalt 
antal elever i åk 3 som genomfört eller inte genomfört ämnesproven i åk 3. 
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• Nationella prov åk 6: 

Andel (%) elever med provbetyg A-E, procentuell andel elever som fått 
provbetyg A-E av dem som deltagit i ämnesprovet och fått provbetyg A-F. 

• Nationella prov åk 9: 

Andel (%) elever med provbetyg A-E, procentuell andel elever som fått 
provbetyg A-E av dem som deltagit i ämnesprovet och fått provbetyg A-F. 

• Andel (%) elever med lägre, lika eller högre slutbetyg jämfört med 
provbetyget nationella prov åk 9: 

Andel elever som har fått lika eller avvikande slutbetyg jämfört med 
provbetyget. För varje elev har avvikelsen mellan slutbetyg och provbetyg 
beräknats. Lika, ingen avvikelse, betyder att eleven har fått samma slutbetyg 
som provbetyg. Högre betyder att slutbetyget är ett eller flera betygssteg 
över provbetyget. Lägre betyder att slutbetyget är ett eller flera betygssteg 
under provbetyget. 

• Olovlig frånvaro: 

Frånvaro som inte är godkänd av elevens vårdnadshavare eller skolan t.ex. 
pga. sjukdom. Redovisningen avser sammanlagd olovlig frånvaro för 
angiven termin i timmar. Redovisningen delas upp i sammanlagd 
olovligfrånvaro för åk 1-6 samt 7-9. 

• SALSA: 

Är en statistisk modell som jämför skolors betygsresultat, avseende elever 
som når mål i alla ämnen och genomsnittligt meritvärde. Det betyder att 
skolornas resultat räknas fram genom att de faktiska betygsresultaten sätts i 
relation till ett antal bakgrundsfaktorer.  

Det är föräldrarnas utbildningsnivå och fördelningen pojkar/flickor samt 
andelen nyinvandrade elever, d.v.s. andelen elever som kommit till Sverige 
under de senaste fyra åren, som utgör bakgrundsfaktorerna. Störst betydelse 
för resultaten i modellen har föräldrars utbildningsnivå. 
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14. Bilaga 1. SALSA bakgrundsfaktorer och förändring i den 
statistiska modellen 

 
Diagram 45. 

 
Diagrammet ovan illustrerar förklaringsgraden för SALSA-modellerna, 
genomsnittligt meritvärde och andel elever som når målen i alla ämnen. Modellen 
som hanterar värdena på kommunnivå har i genomsnitt en betydligt lägre 
förklaringsgrad gällande elevernas studieresultat, se diagram 45. Vidare är 
modellförutsättningarna inte heller lika bra som för skolnivå. En del av osäkerheten 
i modellen består i att skolor med fristående huvudman inte ingår i modellen på 
kommunnivå. Mot denna bakgrund har Skolverket valt att från 2012/2013 enbart 
redovisa data på skolnivå.  
 
 
I diagram 46 åskådliggörs effekten av bakgrundsfaktorerna för det genomsnittliga 
meritvärdet för skolor/skolenheter över tid. 
 
Diagram 46. 
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Tabellen ger vägledning om hur diagram 46 ovan ska tolkas. 

Ju… Desto… 
högre utbildningsnivå elevernas 
föräldrar har 
 

större är sannolikheten att den 
genomsnittliga betygsnivån på skolan är 
hög 
 

större andel pojkar skolan har har större är sannolikheten för en lägre 
betygsnivå på skolan 
 

större andel elever skolan har som är 
födda utomlands/nyinvandrade (senaste 
fyra åren) 

oftare innebär detta att möjligheterna att 
nå en hög betygsnivå på skolan minskar 
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15. Diagramförteckning 
 

Diagram 1. Elevunderlag åk 1-9, 2014/2015 

Diagram 1A. Andel (%) lärare med pedagogisk högskoleexamen 2013/2014 

Diagram 1B-C Trygghet och trivsel 2013 och 2014 

Diagram 2-11. Betyg åk 6, vårterminen 2013 och 2014 

Diagram 12-23. Betyg åk 9, vårterminen 2013 och 2014 

Diagram 24-29. Nationella prov åk 3, vårterminen 2013 och 2014 

Diagram 30-30. Nationella prov åk 6, vårterminen 2013 och 2014 

Diagram 31A-D. Nationella prov åk 6 vårterminen 2013 och 2014, avvikelse mellan 
resultat på nationella prov och terminsbetyg 

Diagram 32-33. Nationella prov åk 9, vårterminen 2013 och 2014 

Diagram 33A-D. Nationella prov åk 9 vårterminen 2013 och 2014, avvikelse mellan 
resultat på nationella prov och slutbetyg 

Diagram 34A-D. Olovlig frånvaro åk 1-6 samt åk 7-9, höstterminen 2013 och 2014 

Diagram 35. Når mål i alla ämnen åk 9, över tid 

Diagram 36. Meritvärde åk 9, över tid 

Diagram 37-38. Bakgrundsfaktorer i SALSA, Sundbyberg vårterminen 2014 

Diagram 39. SALSA, genomsnittligt meritvärde över tid 

Diagram 40. SALSA, avvikelse mellan faktiskt meritvärde och modellberäknat 

Diagram 41. SALSA, andel som når mål i alla ämnen över tid 

Diagram 42. SALSA, avvikelse mellan faktiskt och modellberäknat värde avseende 
måluppfyllelse 

Diagram 43. Behörighet till gymnasieskolan, vårterminen 2013 och 2014 

Diagram 44. Behörighet till gymnasieskolan, vårterminen 2013 och 2014 

Diagram 45. Bakgrundsfaktorer i SALSA-modellen 

Diagram 46. Bakgrundsfaktorer SALSA-modellen, förklaringsgrad 
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