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Systematiskt kvalitetsarbete  

Utifrån kraven i den nya skollagen och Skolinspektionens påpekanden har barn- och 

utbildningsnämnden fattat beslut om ett kvalitetsarbete som ska bedrivas utifrån en årsvis 

planering. På enhetsnivå är det förskolechef/rektor som ansvarar för kvalitetsarbetets 

genomförande och utveckling. Förskolechef/rektor är också ansvarig för att varje enhet 

utarbetar rutiner som svarar mot de lagstadgade bestämmelserna, de förvaltningsövergripande 

kraven samt enhetens egna förutsättningar och behov. Förskolechef/rektor ansvarar också för 

att upprätta rapporter till huvudmannen enligt fastställd plan samt för att återkoppla resultat 

och beslut om åtgärder till personal.  

Nationella och lokala styrdokument 

Innehållet i nationella och lokala styrdokument såsom läroplaner, kursplaner och allmänna råd 

styr förskolan och skolans verksamhet. 

Läroplanen för grundskolan 

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är 

nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt 

utbildning. Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet 

och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna 

strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska 

sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.  

 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola  

 kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt, 

 kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på 

något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt, 

 kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet, 

 kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, 

humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och 

vardagsliv, 

 kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt, 

 kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna 

tillit till sin egen förmåga, 

 kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter 

grundade på kunskaper och etiska överväganden, 

 har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet 

samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken, 

 har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, 

sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia, 

 kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter 

i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia, 

 har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och 

demokratiska värderingar i skolan och i samhället, 

 har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling, 
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 har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, 

miljön och samhället, 

 kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, 

drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, 

 kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, 

skapande och lärande, och 

 kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning. 

Läroplan för grundsärskolan 

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är 

nödvändiga får varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt 

utbildning. Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet 

och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna 

strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska 

sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.  

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundsärskola  

 kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett nyanserat sätt, 

 kan kommunicera på engelska, 

 kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet, 

 kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, 

humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och 

vardagsliv, 

 kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt, 

 kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna 

tillit till sin egen förmåga, 

 kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter 

grundade på kunskaper och etiska överväganden, 

 har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet, 

 har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, 

sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia, 

 kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter 

i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia, 

 har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och 

demokratiska värderingar i skolan och i samhället, 

 har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling, 

 har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse får hälsan, 

miljön och samhället, 

 kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, 

drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, 

 kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, 

skapande och lärande, och 

 kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning. 

 

Skolan ska ansvara får att varje elev efter genomgången grundsärskola, inriktning 

träningsskola  

 kan använda det svenska språket för att kommunicera på ett nyanserat sätt, 
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 kan använda sig av matematiskt tänkande i vardagslivet, 

 kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, 

humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och 

vardagsliv, 

 kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt, 

 kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna 

tillit till sin egen förmåga, 

 kan använda sig av ett kritiskt tänkande och kan formulera egna ståndpunkter, 

 kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter, 

 har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och 

demokratiska värderingar i skolan och i samhället, 

 har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling, 

 har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, 

miljön och samhället, 

 kan använda och ta del av olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och 

dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och 

 kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, 

skapande och lärande. 

Läroplan för gymnasieskolan 

Det är skolans ansvar att varje elev 

 

• på ett nationellt yrkesprogram inom gymnasieskolan ges möjlighet att uppnå kraven för en 

yrkesexamen som innebär att eleven har uppnått en av branschen godtagbar nivå av 

yrkeskunnande för att vara väl förberedd för yrkeslivet, 

• på ett nationellt högskoleförberedande program inom gymnasieskolan ges möjlighet att 

uppnå kraven för en högskoleförberedande examen som innebär att eleven har tillräckliga 

kunskaper för att vara väl förberedd för högskolestudier, eller 

• som avslutat ett introduktionsprogram har en plan för och tillräckliga kunskaper för fortsatt 

utbildning eller uppnår en förberedelse för etablering på arbetsmarknaden. 

 

Det är även skolans ansvar att varje elev som har slutfört ett nationellt program eller annan 

nationellt fastställd utbildning med eget examensmål inom gymnasieskolan eller ett 

introduktionsprogram i den utsträckning det framgår av elevens individuella studieplan 

 

 tillägnar sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens studieväg och kan an-

vända dessa kunskaper för vidare studier och i samhällsliv, arbetsliv och vardagsliv, 

 kan använda sina kunskaper som redskap för att  

o formulera, analysera och pröva antaganden och lösa problem,  

o reflektera över sina erfarenheter och sitt eget sätt att lära,  

o kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden, och  

o lösa praktiska problem och arbetsuppgifter, 

 kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna 

tillit till sin egen förmåga, 

 kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa till 

kunskap, självinsikt och glädje, 

 kan hämta stimulans ur kulturella upplevelser och utveckla känsla för estetiska värden, 
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 har kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa, 

 har kunskaper om och insikt i centrala delar av det svenska, nordiska och 

västerländska kulturarvet, 

 har kunskaper om de mänskliga rättigheterna, 

 har kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, 

sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia, 

 har kunskaper om samhälls- och arbetsliv, 

 har förutsättningar för att delta i demokratiska beslutsprocesser i samhälls- och 

arbetsliv, 

 har förmåga att kritiskt granska och bedöma det han eller hon ser, hör och läser för att 

kunna diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor, 

 har kunskaper om internationell samverkan och globala samband och kan bedöma 

skeenden ur svenskt, nordiskt, europeiskt och globalt perspektiv, 

 kan observera och analysera människans samspel med sin omvärld utifrån perspektivet 

hållbar utveckling, och 

 kan använda bok- och bibliotekskunskap och modern teknik som ett verktyg för 

kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. 

Läroplan för gymnasiesärskolan 

Det är skolans ansvar att varje elev i gymnasiesärskolan ges möjlighet till förberedelse för 

etablering på arbetsmarknaden. Det är även skolans ansvar att varje elev efter genomförd 

gymnasiesärskoleutbildning utifrån sina förutsättningar 

 har tillägnat sig kunskaper i de kurser eller ämnesområden som ingår i studievägen 

och kan använda dessa i samhällsliv, arbetsliv, för fortsatta studier och i vardagsliv, 

 har utvecklat sin förmåga att 

 formulera, analysera och pröva antaganden samt lösa problem, 

 reflektera över sina erfarenheter och sitt eget sätt att lära, 

 kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden, och 

 lösa praktiska problem och arbetsuppgifter, 

 kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna 

tillit till sin egen förmåga, 

 kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa till 

kunskap, självinsikt och glädje, 

 kan hämta stimulans ur kulturella upplevelser och utveckla känsla för estetiska värden, 

 har utvecklat kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa, 

 har utvecklat kunskaper om och insikt i centrala delar av det svenska, nordiska och 

västerländska kulturarvet, 

 har kunskaper om de mänskliga rättigheterna, 

 känner till de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar 

och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia, 

 har kunskaper om samhälls- och arbetsliv, 

 har utvecklat sin förmåga att delta i demokratiska beslutsprocesser i samhälls- och 

arbetsliv, 

 har utvecklat sin förmåga att kritiskt granska och bedöma information för att kunna 

diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor, 

 har utvecklat kunskaper om internationell samverkan och globala samband, 
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 kan observera och analysera människans samspel med sin omvärld utifrån perspektivet 

hållbar utveckling, och 

 kan använda t.ex. bok- och bibliotekskunskap och modern teknik som olika verktyg 

för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. 

 Det är skolans ansvar att varje elev efter genomförd utbildning på ett individuellt program har 

nått så långt som de individuella förutsättningarna medger i förhållande till de ovan angivna 

målen. 

Barn och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2012-2014 

Alla elever uppnår minst kunskapsmålen för respektive verksamhet  

Barn- och utbildningsplan 2012-2014 

Alla elever uppnår minst kunskapsmålen för respektive verksamhet.  

Grundskolan 

Årskurs 3, nationella prov 

Syftet med de nationella proven är i huvudsak att dels stödja en likvärdig och rättvis bedömning 

och betygssättning i de årskurser där betyg sätts, dels ge underlag för en analys av i vilken 

utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolenhetsnivå, huvudmannanivå och nationell nivå. De 

nationella proven är inte examensprov, utan ska vara en del av lärarens samlade information om en 

elevs kunskaper. Resultaten i de olika delproven kan inte direkt jämföras med föregående år 

eftersom vilka områden ur det centrala innehållet och förmågar som prövas, varierar mellan åren.  

Resultat från nationella proven i årskurs 3 

I proven för matematik är det något färre elever än tidigare år som uppnått kravnivån på samtliga 

delprov. Även på riksnivå ses samma mönster. Det är framför allt vid delprovet mätning, längd 

proportionella samband som många elever inte uppnått kravnivån. När det gäller matematik så är 

skillnaderna mellan pojkar och flickor marginella.  

 

Även i proven för svenska är det något färre elever som uppnått kravnivån på samtliga delprov i 

ämnesprovet för svenska i jämförelse med tidigare år. Vid en jämförelse med riket är det fler 

elever i Piteå som uppnår kravnivån. Det är fler flickor som uppnått kravnivån än pojkar. Flest 

elever har uppnått kravnivån på delproven Tala och Enskilt textsamtal. Delprovet Skriva faktatext 

var det delprov där flest elever inte nådde upp till  kravnivån.  

 

    Piteå Totalt riket 

Ämne Delprov Antal elever Andel i % som 

nått kravnivån 

av samtliga 

elever 

Andel (%) 

som nått 

kravnivån 

av samtl. 

elever 

Matematik Muntlig 

kommunikation 

453 97,6 93,8 
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Matematik Överslagsräkning, 

huvudräkning 

453 90,7 88 

Matematik Mönster i talföljder, 

geometriska mönster 

453 98,5 94,1 

Matematik Positionssystemet, 

enkla problem 

453 95,4 93,1 

Matematik Mätning längd, 

proportionella 

samband 

453 74 71,6 

Matematik Symmetri, skriftliga 

räknemetoder 

453 87,4 82 

Matematik Huvudräkning, 

förståelse för 

räknesätten 

453 94,3 91 

Svenska Tala: muntlig 

uppgift 

450 99,3 97,9 

Svenska Läsa: berättande text 450 97,1 94,4 

Svenska Läsa: faktatext 450 93,8 91,8 

Svenska Läsa: enskild 

högläsning 

450 98 94,4 

Svenska Läsa: enskilt 

textsamtal 

450 99,6 97,5 

Svenska Skriva: berättande 

text 

450 95,8 90,3 

Svenska Skriva: stavning och 

interpunktion 

450 96,2 89,7 

Svenska Skriva: faktatext 450 89,8 86,2 

 

 
 

80 81 80 
74 

65 70 

86 82 84 
74 

67 70 
77 73 75 72 

65 68 

Flickor Pojkar  Totalt Flickor Pojkar  Totalt

 Piteå Riket

 Elever i åk 3 som klarat alla delprov för ämnesproven i SV, 

Sv2 och MA, hemkommun, genomsnittlig andel (%) 

2012 2013 2014
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Årskurs 6 

Terminsbetyg i årskurs 6, våren 2014 

Det är andra gången som terminsbetyg i årskurs 6 sätts, samlas in och publiceras. Syftet med 

terminsbetyg är i huvudsak att ge ökad tydlighet i informationen om elevernas kunskapsutveckling 

till elever, vårdnadshavare och beslutsfattare.  

 

Ämnen i årskurs 6 

Majoriteten av ämnena i grundskolan är obligatoriska och läses av samtliga elever. Modersmål, 

teckenspråk och svenska som andraspråk läses enbart av elever som valt eller är berättigade att 

läsa dessa ämnen. Modernt språk kan eleverna läsa i årskurs 6 men de betygsätts i ämnet först 

höstterminen i årskurs 7.  

 

Resultat från elevernas terminsbetyg 

Elevernas kunskaper bedöms utifrån betygsskalan A-F, där A-E står för godkänt betyg och F står 

för ej godkänt betyg. Har betyg inte kunnat sättas på grund av att eleven varit frånvarande 

markeras detta med ett streck (-) i betygskatalogen. Endast den genomsnittliga betygspoängen är 

jämförbar med 2013 års resultat. Det beror på att det i förra årets insamling fanns brister som 

gjorde att det inte gick att särskilja elever med streck (-) från elever som av andra orsaker inte fått 

betyg i något ämne.  

  

Andel som uppnådde kunskapskraven 

Nästan 88 %  av eleverna i årskurs 6 i Piteå kommun (riket 79) nådde upp till kunskapskraven i 

alla ämnen de läst. Nästan 5,5 % (riket 8 %) hade inte uppnått kunskapskraven i ett ämne och 6,7 

% (riket 12 %) hade inte uppnått kunskapskraven i två eller flera ämnen.  

 

Det var vanligare bland pojkarna att inte nå upp till kunskapskraven än flickorna. Av samtliga 

pojkar så var det 4 % som inte uppnådde kunskapskraven i ett eller flera ämnen. Motsvarande 

siffra för flickorna var 2 %.  

 

De ämnen där störst andel elever uppnådde kunskapskraven var bild och religionskunskap. Svårast 

att uppnå kunskapskraven hade eleverna i engelska och matematik. Flickorna uppnådde 

kunskapskraven i högre grad än pojkarna. 

 

 Andel elever som uppnått kunskapskraven (A-E) i 
respektive ämne, våren 2014 
Ämne Total Flickor Pojkar 

Bild ~100 100 ~100 

Engelska 93,3 95,3 91,5 

Hem- och konsumentkunskap ~100 100 ~100 

Idrott och hälsa 98,3 ~100 98 

Matematik 93,5 95,3 91,9 

Musik 98,9 ~100 ~100 

Naturorienterande ämnen 97 100 94,2 

Biologi 97,3 ~100 96,9 

Fysik 98,3 ~100 ~100 
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Kemi 97,3 ~100 96,9 

Samhällsorienterande ämnen 95,3 ~100 92,2 

Geografi 97,9 ~100 ~100 

Historia 98,3 ~100 ~100 

Religionskunskap ~100 ~100 ~100 

Samhällskunskap 97,6 ~100 96,8 

Slöjd 98,7 ~100 98 

Svenska 96,3 ~100 94,7 

Teknik 98,3 ~100 97,6 
Observera att om antalet elever som uppnått provbetyget F är 1-4 så visas andelen med A-E som ~100. 

 

Elevernas ämnesbetyg 

Vanligast var att eleverna uppnådde betyget C. Diagrammet visar att andelen elever med det 

högsta betyget A var störst i ämnena matematik, engelska och svenska. På riksnivå var andelen 

elever med det högsta betyget A störst i ämnena engelska, modersmål och matematik. Svårast att 

uppnå de högsta betygen hade eleverna i teknik och hemkunskap följt av slöjd och de 

naturorienterade ämnena kemi, fysik och biologi.  

 

 
 

 

         Bild

         Biologi

         Engelska

         Fysik

         Geografi

         Hemkunskap

         Historia

         Idrott och hälsa

         Kemi

         Matematik

         Musik

         Religionskunskap

         Samhällskunskap

         Slöjd

         Svenska

         Teknik

Betygsfördelning (%) i grundskolans ämnen, 
vårterminen 2014 

(saknas)

F

E

D

C

B

A
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Resultatet av betygsfördelningen inom respektive ämne avspeglas i den genomsnittliga 

betygspoängen. Den genomsnittliga betygspoängen beräknas för elever som fått betyg A-F i 

respektive ämne. Den högsta möjliga betygspoängen är 20 poäng och den lägsta är 0 poäng. En 

hög genomsnittlig betygspoäng innebär att en stor andel elever uppnått höga betyg, jämfört med 

en låg genomsnittlig betygspoäng. Betygspoängen visar att eleverna i genomsnitt hade högst betyg 

i engelska och musik, följt av svenska och idrott och hälsa. Flickorna hade högst betyg i svenska 

följt av bild, engelska och musik medan pojkarna hade högst betyg i engelska följt av idrott och 

hälsa. Störst skillnad mellan pojkarnas och flickornas genomsnittliga betyg var det i bild och 

svenska följt av hem- och konsumentkunskap. Minst skillnad var det i idrott och hälsa, kemi och 

matematik.  

 

Liknande skillnader ses på riksnivå där eleverna i genomsnitt hade högst betyg i modersmål, idrott 

och hälsa och engelska. Flickorna hade högst betyg i bild, svenska och modersmål medan pojkarna 

hade högst betyg i idrott och hälsa, följt av modersmål och engelska. Störst skillnad mellan 

pojkarnas och flickornas genomsnittliga betyg var det i svenska och bild, följt av hem- och 

konsumentkunskap. Minst skillnad var det i idrott och hälsa, följt av matematik och engelska. 

Det ämne som står för den största ökningen av elevernas genomsnittliga betyg var musik. Våren 

2013 var den genomsnittliga betygspoängen i ämnet 13,1 och våren 2014 var den 14.0 vilket ger 

en ökning med 0,9 betygspoäng. I ämnena idrott och hälsa, religionskunskap, svenska och teknik 

ses en ökning med 0,5 betygspoäng mellan våren 2013 och våren 2014. Fysik och matematik var 

de ämnen där den genomsnittliga betygspoängen minskade mest. Betyget i fysik sänktes med 0,9 

poäng och betyget i matematik sänktes med 0,7 poäng.  

 

Andel elever (%) med betyg A-E och genomsnittlig 
betygspoäng per ämne, för elever i årskurs 6  

  Genomsnittlig betygspoäng 

Ämne Total Flickor Pojkar 

Bild 13,4 14,9 12 

Engelska 14,2 14,7 13,8 

Hem- och konsumentkunskap 12,7 13,9 11,7 

Idrott och hälsa 13,7 13,9 13,6 

Matematik 13,4 13,7 13,1 

Musik 14 14,7 13,4 

Naturorienterande ämnen 13 13,5 12,4 

Biologi 13 13,6 12,5 

Fysik 12,6 13 12,3 

Kemi 12,3 12,6 12,1 

Samhällsorienterande ämnen 13,3 13,9 12,8 

Geografi 13,6 14,3 12,9 

Historia 13,2 13,9 12,6 

Religionskunskap 13 14 12,1 

Samhällskunskap 13,4 14,1 12,8 

Slöjd 13,5 14,5 12,6 

Svenska 13,8 15 12,7 

Teknik 12,6 13 12,3 
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Nationella prov, årskurs 6 

Nationella prov genomfördes i årskurs 6 för första gången vårterminen 2012 i ämnena engelska, 

matematik, svenska och svenska som andraspråk. Vårterminen 2013 utökades proven med de 

naturorienterade ämnena geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Proven i de 

naturorienterande och samhällsorienterande ämnena genomfördes 2013 som en 

utprövningsomgång och 2014 års prov är de första som ska användas som stöd för lärarnas 

betygssättning.  

Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och 

betygssättning i de årskurser där betyg sätts, sant att ge underlag för en analys av i vilken 

utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, huvudmannanivå och på nationell nivå De 

nationella proven utgår från kursplanerna som är uppbyggda kring syfte med förmågor, centralt 

innehåll och kunskapskrav.  

Deltagande i nationella proven 

Alla elever gör nationella prov i matematik, engelska och svenska/svenska som andraspråk. I 

natur- och samhällsorienterande ämnen tilldelas varje skolenhet ett av ämnena biologi, fysik eller 

kemi och ett av ämnena geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap.  

Resultat i respektive prov 

Resultaten i proven beskrivs utifrån andelen som uppnått kraven för godkänt provbetyg (A-E) 

samt utifrån elevernas genomsnittliga provbetyg omvandlat till poäng  

 

Andelen som uppnått kravnivån för godkänt provbetyg varierar mellan de olika proven. Högst 

andel som uppnådde kraven för godkänt provbetyg var det i provet i fysik följt av proven i 

svenska, matematik och engelska. I två ämnen var det under 90 % som uppnått kraven för godkänt 

provbetyg, i geografi och biologi. Resultat för proven i samhällskunskap, religionskunskap, 

geografi, historia, kemi, fysik och biologi redovisas inte på kommunnivå i Skolverkets databas 

Siris. Resultaten för de ämnena har hämtats från kommunens gemensamma IT-stöd för styrning 

och ledning, Genvägen På riksnivå var det högst andel som uppnådde kravnivån i provet i 

svenska, följt av religionskunskap och fysik.  

 

 
 

95,4 

94,7 

94,7 

83,5 

97 

93,5 

90,6 

87,2 

92 

92,8 

Svenska

Matematik

Engelska

Biologi

Fysik

Kemi

Historia

Geografi

Religionskunskap

Samhällskunskap

Andel elever som uppnått kraven för godkänt 
provbetyg (A-E) i respektive ämne 



   

14 
 

Fördelningen av elevernas provbetyg inom respektive prov avspeglas i den genomsnittliga 

betygspoängen. Den högsta möjliga poängen är 20 poäng (A i alla ämnen) och den lägsta är 0 

poäng (F i alla ämnen). Högst genomsnittliga provbetyg fick eleverna i engelska, störst skillnad 

mellan pojkar och flickors provbetyg var det i svenska där skillnaden var 1,7 betygspoäng. 

 

 

Delprovsresultat 

I matematik och i de natur- och samhällsorienterande ämnena prövas elevernas förmågor i 

samtliga delprov. Därmed ges inga delprovsbetyg i dessa ämnen. I svenska/svenska som 

andraspråk och engelska prövas däremot olika förmågor i respektive delprov. I dessa prov ges 

därför delprovsbetyg som sedan vägs samman till ett provbetyg i respektive ämne.  

 

I svenska var andel elever med provbetyg A-E störst i det delprov som prövar den muntliga 

förmågan. I engelska var andelen elever med provbetyg A-E störst i det delprov som prövar den 

skriftliga förmågan.  

 

 

13,6 

13,6 

14,8 

14,5 

13,5 

14,8 

12,8 

13,6 

14,9 

Svenska

Matematik

Engelska

Genomsnittlig betygspoäng i respektive ämne 

Pojkar Flickor Totalt

95,4 95,6 

94,3 94,3 
94,7 

93,4 
93 

94,5 

Provbetyg Muntlig
förmåga

Läsförståelse Skriftlig
förmåga

Provbetyg Muntlig
förmåga

Receptiv
förmåga

Skriftlig
förmåga

Svenska Svenska Svenska Svenska Engelska Engelska Engelska Engelska

Andel elever med provbetyg A-E per delprov, 
svenska och engelska 



   

15 
 

 

Resultaten i engelska har inte förändrats sedan föregående år. 95 % av flickorna och 94 % av 

pojkarna har deltagit i alla delprov och fått lägst betyget E på samtliga delprov i engelska. 

 

 
 

Resultaten i matematik har försämrats något i en jämförelse med föregående år. 95 % av flickorna 

och 95 % av pojkarna har deltagit i alla delprov och fått lägst betyget E på samtliga delprov i 

matematik.  

 

Resultaten i svenska är oförändrade jämfört med föregående läsår. 97 % av flickorna och 94 % av 

pojkarna har deltagit i samtliga delprov och fått lägst betyget E på samtliga delprov i svenska.  

 

 
 

Relationen mellan nationella prov och terminsbetyg årskurs 6, svenska, matematik och 

engelska 

Närmare 70 % av eleverna i årskurs 6 får samma provbetyg som terminsbetyg i ämnena svenska 

och matematik. I engelska får 67 % samma provbetyg som terminsbetyg. 
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Slutbetyg i grundskolan, våren 2014 

Slutbetyg sätts utifrån de kunskapskrav som eleverna enligt kursplanerna ska ha uppnått i slutet av 

det nionde skolåret. Från och med våren 2013 anges slutbetygen med betygsskalan A-F, där A-E 

står för godkänt betyg och F står för ej godkänt betyg. Om det saknas underlag för bedömning av 

en elevs kunskaper i ett ämne på grund av att eleven varit frånvarande, ska betyg inte sättas i 

ämnet. Det markeras med ett streck (-) i betygskatalogen.  

Elevernas ämnesbetyg 

Som diagrammet visar så är det stora skillnader i betygsfördelning mellan olika ämnen. I snitt är C 

och D de vanligaste betygen. Högst andel A-betyg ses i ämnena franska, engelska och musik. 

Lägst andel A-betyg ses i ämnena hemkunskap, teknik, fysik och bild. Betyget F vanligast i 

svenska som andraspråk, följt av matematik.  

 

Att få ett streck i betyg på grund av frånvaro är vanligast i ämnena fysik, hemkunskap och musik. 

Den genomsnittliga betygspoängen avspeglar det genomsnittliga betyget i respektive ämne. En 

hög genomsnittlig betygspoäng innebär att en stor andel elever har höga betyg jämfört med en låg 

genomsnittlig betygspoäng. Den genomsnittliga betygspoängen i respektive ämne beräknas för 

elever som fått betyget (A-F). Betygssteget F ger 0 poäng, E ger 10 poäng, D ger 12,5 poäng, C 

ger 15 poäng, B ger 17,5 och A ger 20 poäng. Den högsta möjliga betygspoängen är 20 poäng och 

den lägsta är 0 poäng i respektive ämne.  

 

Den genomsnittliga betygspoängen visar att eleverna i Piteå fick högst betyg i ämnena engelska, 

slöjd och musik. Lägst genomsnittligt betyg var det i ämnena matematik, fysik och kemi.  

På nationell nivå fick eleverna högst betyg i ämnena modersmål, moderna språk som elevens val 

och engelska. Lägst genomsnittlig betygspoäng på nationell nivå var det i ämnena Svenska som 

andraspråk, matematik samt i de tre naturorienterade ämnena. Flickorna hade högre genomsnittlig 

betygspoäng än pojkarna i samtliga ämnen förutom i idrott där pojkarna hade 1,4 poäng högre 

genomsnittlig betygspoäng än flickorna. Störst skillnad mellan pojkars och flickors genomsnittliga 

betygspoäng var det i ämnena bild, hem- och konsumentkunskap och svenska.  
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Genomsnittlig betygspoäng och andel (%) med betyg A-E per ämne, för 

elever i årskurs 9 med betyg enligt det mål och kunskapsrelaterade 

betygssystemet 

 Ämne Totalt Flickor Pojkar 

Bild 13,6 14,9 12,6 

Engelska 14,9 15,1 14,7 

Hem och konsumentkunskap 13,9 15,1 13 

Idrott och hälsa 14,3 13,5 14,9 

Matematik 12,6 13 12,4 

Moderna språk, språkval 13,7 14,6 13 

Musik 14,4 15,5 13,5 

Biologi 13,5 14,4 12,8 

Fysik 12,9 13,1 12,7 
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Kemi 13 13,5 12,6 

Geografi 13,8 14,7 13,1 

Historia 14,3 15 13,7 

Religionskunskap 13,9 14,8 13,2 

Samhällskunskap 13,7 14,5 13,1 

Slöjd 14,6 14,4 14,8 

Svenska 13,8 15 12,9 

Teknik 13,4 13,9 13 

Genomsnittligt meritvärde 

Elevernas genomsnittliga meritvärde beräknas som summan av betygsvärdena för de 16 

bästa betygen i elevernas slutbetyg. Betygssteget F 0 poäng, E ger 10 poäng, D ger 12,5 

poäng, C ger 15 poäng, B ger 17,5 poäng och A ger 20 poäng. Det genomsnittliga 

meritvärdet beräknas för elever som fått lägst betyget E i ett ämne. 

 

Från och med ansökan till gymnasiet läsåret 2014/15 får de sökande som fått betyg i  

modernt språk som språkval räkna med det som ett 17:e betyg i meritvärdet, utöver 

de 16 bästa betygen i övrigt. I SIRIS är redovisningen av genomsnittligt meritvärde 

oförändrad, d.v.s. det är 16 ämnen som redovisas. I insamlingen av slutbetyg i 

modernt språk som språkval ingår även elevers betyg som läst alternativet moders-

mål. Det betyget ska dock inte användas som ett 17:e ämne. 

  

Den nuvarande insamlingen har dock inte möjlighet att urskilja alternativet moders-

mål från modernt språk. För att undvika missförstånd mellan skolornas och Skol-

verkets beräkning av 17 ämnen är det genomsnittligt meritvärde om 16 ämnen som 

redovisas även för läsåret 2013/14. Insamlingen av modernt språk som språkval ska 

ses över för att kunna säkerställa att det är rätt betyg som samlas in.  För riket 

publiceras genomsnittligt meritvärde för 16 respektive 17 ämnen på Skolverket.se 

med  reservationer enligt ovan. 

 

Det innebär att det maximala meritvärde en elev kan få idag är 340 poäng istället för som 

tidigare 320 poäng. 

 

Beräknat på 17 ämnen blev det genomsnittliga meritvärdet på riksnivå 222,1. Samma 

meritvärde uppnår Piteås elever när meritvärdet beräknas på 17 ämnen. 

 

Över tid har meritvärdet ökat både nationellt och i Piteå kommun. Från och med våren 

2013 beräknas meritvärdet utifrån betygskalan A-F.  

 

Flickor har i genomsnitt ett högre meritvärde än pojkar. Under de senaste 10 åren har pojkarnas 

meritvärde varierat mellan som lägst 193 och som högst 201 poäng. 2014 har pojkarnas 

meritvärde ökat till 210,2 poäng vilket alltså är det högsta meritvärdet pojkarna uppnått under de 

senaste 10 åren. På kommunnivå är skillnaden mellan pojkars och flickors meritvärde 19,6 poäng 

(läsåret 2012-2013 var skillnaden 20,6 poäng) medan det på skolnivå förekommer både större och 
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mindre skillnader. På riksnivå är skillnaden mellan pojkars och flickors genomsnittliga meritvärde 

drygt 23 meritpoäng.  

 

 
 

 

 

Uppnått målen i samtliga ämnen 

Över tid har andelen elever som uppnår målen i alla ämnen ökat. På nationell nivå når 77.4 % av 

eleverna kunskapskraven i alla ämnen, d.v.s. fick lägst betyg E. I Piteå når 89,4 % av eleverna 

kunskapskraven i alla ämnen. På kommunnivå ses ingen skillnad mellan pojkar och flickor när det 

gäller andel som uppnått målen i alla ämnen. Skillnader mellan pojkar och flickor finns dock på 

skolnivå. Vid en jämförelse av resultaten på enhetsnivå är det viktigt att ha i åtanke att Piteå har 

högstadieskolor med relativt få elever per enhet. Detta gör att enstaka elevers resultat får en stor 

påverkan på enhetens resultat.  
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Behörighet gymnasieskolan 

Inför hösten 2011 infördes olika krav för att vara behörig att söka till en gymnasieutbildning 

beroende på om man väljer yrkesprogram eller högskoleförberedande program. Precis som 

tidigare läsår måste eleven ha godkänt i engelska, matematik och svenska eller svenska som 

andraspråk. Det var tidigare det enda kravet för samtliga gymnasieutbildningar. Den som väljer ett 

yrkesprogram måste från och med hösten 2011 utöver dessa tre ämnen även ha betyg i ytterligare 

fem ämnen, det vill säga totalt åtta ämnen. För de högskoleförberedande programmen gäller utöver 

att ha godkänt i engelska, matematik och svenska alternativt svenska som andraspråk, även ha 
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godkänt betyg i ytterligare nio ämnen, sammanlagt tolv ämnen. För ekonomi-, humanistiska- och 

samhällsvetarprogrammen ska fyra av de nio övriga godkända ämnena vara geografi, historia, 

religionskunskap och samhällskunskap. För naturvetar- och teknikprogrammen ska eleven ha 

godkänt i biologi, fysik och kemi. För estetiska programmet är de nio ämnena valfria. De elever 

som gick ut årskurs 9 våren 2014 var den fjärde årskullen som sökte till gymnasieskolan med de 

ändrade behörighetskraven.  

 

Våren 2014 var det 5,7 % av eleverna som saknade behörighet att söka till gymnasieskolans 

nationella program. Övervägande delen var pojkar. Motsvarande siffra för riket var 13,1 % och 

även där var majoriteten av de som saknade behörighet pojkar.  

 

Skillnaden mellan enheterna inom kommunen när det gäller behörighet till yrkesprogrammen 

uppgår till som högst 7 procentenheter. Motsvarande siffra för 2013 var 14 procentenheter.   
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Nationella prov årskurs 9 

Nationella prov genomfördes i årskurs 9 första gången vårterminen 1998 i ämnena engelska, 

matematik och svenska. Sedan 2003 samlas resultaten in nationellt för samtliga elever. 

Vårterminen 2009 utökades proven med de naturorienterade ämnena biologi, fysik och kemi. 

Vårterminen 2013 utökades ämnesproven ytterligare med de samhällsorienterade ämnena 

geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Samtliga Sveriges skolenheter tilldelas 

ett av de naturorienterande ämnesproven och ett av de samhällsorienterande ämnesproven. Vilken 

skolenhet som tilldelas vilket prov grunds på olika urval som är representativa för den totala 

elevgruppen i årskurs 9. Syftet med proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis 

bedömning och betygsättning i de årskurser där betyg sätts, samt att ge underlag för en analys av i 

vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolenhetsnivå, huvudmannanivå och på nationell 

nivå. Enligt skollagen är nationella prov obligatoriska att använda för grundskolan.  

 

Uppnått godkänt provresultat 

Resultat för proven i samhällskunskap, religionskunskap, geografi, historia, kemi, fysik och 

biologi redovisas inte på kommunnivå i Skolverkets databas Siris. Resultaten för de ämnena har 

hämtats från kommunens gemensamma IT-stöd för styrning och ledning, Genvägen. 

 

Det prov där flest elever uppnådde godkänt resultat på var delprovet i engelska. De flesta elever 

uppnådde även godkänt resultat på provet i svenska. De prov där eleverna hade svårast att uppnå 

godkända resultat var proven i fysik och kem.  
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Genomsnittlig provbetygspoäng 

Fördelningen av elevernas sammanvägda provbetyg inom respektive ämnesprov avspeglas i den 

genomsnittliga betygspoängen. (Se avsnitt genomsnittlig provbetygspoäng årskurs6).  

 

Störst skillnad mellan pojkars och flickors provbetygspoäng ses i svenska där skillnaden är 1,9 

poäng. Minst skillnad mellan pojkar och flickor ses i engelska där skillnaden mellan pojkar och 

flickor är 0,2 poäng till flickornas fördel.  

 

Vid en jämförelse med riket har Piteås flickor något lägre provbetygspoäng i provet för svenska 

(0,1 poäng). I proven för engelska och matematik har eleverna i Piteå en högre genomsnittlig 

provbetygspoäng i jämförelse med riket.  

 

 Totalt  Flickor Pojkar 

Svenska 13,4 14,5 12,6 

Matematik 12,2 12,5 12 

Engelska 15,3 15,4 15,2 

 

Ämnesprovet i svenska 

Ämnesprovet i svenska består av tre delprovsbetyg som sen sammanvägs till ett provbetyg. Det 

delprov som eleverna klarade bäst var det muntliga delprovet. Det delprov eleverna hade svårast 

för var det skriftliga delprovet. Störst skillnad mellan pojkar och flickor var det i delprovet som 

prövar elevernas läsförmåga. På riksnivå var den största skillnaden mellan pojkar och flickor i 

delprovet som prövar elevernas skrivförmåga. Flickorna hade en högre genomsnittlig 

provbetygspoäng på samtliga delprov än pojkarna.  
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Genomsnittlig provbetygspoäng 

Prov/delprov Totalt Flickor Pojkar 

Svenska    

Sammanvägt provbetyg 13,4 14,5 12,6 

Tala (delprov A) 14,7 15,5 14 

Läsa (delprov B) 13,2 14,6 12,1 

Skriva (delprov C) 12,3 13,2 11,6 

 

Ämnesprovet i matematik 

Ämnesprovet i matematik består av fyra delprov men då elevernas förmåga i ämnet testas i 

samtliga delprov ges inga delprovsbetyg. Eleverna får därmed endast ett provbetyg i matematik.  

Även i matematik har flickorna något högre genomsnittlig provbetygspoäng än pojkarna.   

 

 Genomsnittlig provbetygspoäng 
Matematik Totalt  Flickor Pojkar 

Provbetyg 12,2 12,5 12 

 

Ämnesprovet i engelska 

Högst genomsnittlig provbetygspoäng hade eleverna i delprov B – Läsa och lyssna. I delprovet 

Tala hade pojkarna något högre poäng än flickorna.  

 

 Genomsnittlig provbetygspoäng 
Engelska Totalt Flickor Pojkar 

Sammanvägt 

provbetyg 

15,3 15,4 15,2 

Tala (delprov A) 14,9 14,8 15 

Läsa och lyssna 

(delprov B) 

15,6 15,7 15,5 

Skriva (delprov C) 14,5 14,7 14,3 

Relationen mellan nationella prov och slutbetyg årskurs 9, svenska, matematik och engelska 

 

I databasen SIRIS presenteras statistik för relationen mellan provbetyg och slutbetyg. Det ger en 

uppfattning om hur provbetyg och slutbetyg skiljer sig åt för enskilda elever. Statistiken visar hur 

vanligt det är att elever får samma, högre eller lägre slutbetyg jämfört med provbetyg. I engelska 

var det 77,5 %, i svenska 67,7 % och i matematik var det 74.9  procent av eleverna i årskurs 9 som 

fick lika provbetyg och slutbetyg. Eleverna i Piteå Kommun får i något högre utsträckning lika 

provbetyg och slutbetyg i jämförelse med riket.  

 

Relationen mellan nationella prov och slutbetyg i årskurs 9, naturorienterande och 

samhällsorienterande ämnen 

Statistiken presenteras på skolnivå och analys av avvikelser görs på skolnivå av lärare och rektor.  

Salsa 

Salsa är ett analysverktyg som presenterar kommuners och skolors betygsresultat när hänsyn tagits 
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till vissa bakgrundsfaktorer. Syftet med Salsa är att synliggöra de faktorer som har betydelse för 

betygsresultaten. Salsa tar viss hänsyn till bakgrundsfaktorer som föräldrars utbildningsnivå, andel 

elever med utländsk bakgrund och fördelningen pojkar/flickor i kommuner och skolor. Verktyget 

jämför i en statistisk modell kommun ers och skolors betygsresultat avseende ”andel elever som 

uppnått målen” och ”genomsnittligt meritvärde”. De modellberäknade värdena är inte tänkta att 

användas för rangordning mellan skolor. Hur god kvalitet en skola har är en alltför sammansatt 

fråga för att kunna fångas i ett enkelt mått, vare sig det är ett faktiskt eller modellberäknat värde.  

 

Grund för beräkning 

Salsa bygger på elevuppgifter från grundskolan årskurs 9. På kommunnivå ingår samtliga elever i 

årskurs 9 i kommunala grundskolor i underlaget för analysen. På skolnivå ingår både kommunala 

och fristående skolor med 15 eller fler elever i årskurs 9. Beräkningarna genomförs separat för 

kommunnivå och skolnivå. Det innebär att kommunerna har jämförts med övriga kommuner 

medan skolorna jämförts med samtliga skolor. 

 

Residual 

I Salsa är residualen (R) = faktiskt betygsvärde (F) – modellberäknat betygsvärde (M). De faktiska 

betygsvärdena som skolan har jämförs med de modellberäknade betygsvärdena. Man får då fram 

en skillnad, en residual, som antingen är positiv eller negativ. Residualen visar om en 

kommun/skolas resultat är högre eller lägre jämfört med om kommunen/skolan påverkats av 

bakgrundsfaktorerna i samma grad som gäller genomsnittligt för alla kommuner/skolor.  

 

Faktiska betygsvärden 

Är de värden som kommunen/skolan har avseende ”andel elever som uppnått målen” och 

”genomsnittligt meritvärde”. Faktisk andel elever som uppnått målen i alla ämnen visar i vilken 

grad kommunen/skolan har lyckats med målet att alla elever ska nå minimikraven i varje ämne.  

Faktiskt genomsnittligt meritvärde är en summering av varje avgångselevs meritvärden, d.v.s. ett 

summerat värde för elevernas slutbetyg, dividerat med antal avgångselever för respektive skola 

och kommun.  

 

Modellberäknade betygsvärden 

Är framräknade genom att de faktiska betygsvärdena sätts i relation till olika bakgrundsfaktorer i 

en statistisk modell. Modellberäknad andel elever som uppnått målen, d.v.s. andelen elever som 

uppnått målen sedan hänsyn tagits till angivna bakgrundfaktorer. Modellberäknat genomsnittligt 

meritvärde, d.v.s. genomsnittligt meritvärde sedan hänsyn tagits till givna bakgrundsfaktorer.  

 

Bakgrundsfaktorer 

De bakgrundsfaktorer som har ett statistiskt samband med betygsresultaten är;  

 Föräldrars sammanvägda utbildningsnivå  

o Genomgången folkskola/grundskola (1 poäng) 

o Genomgången gymnasial utbildning (2 poäng) 

o Eftergymnasial utbildning med minst 20 högskolepoäng (3 poäng) 

 Andelen pojkar av avgångseleverna i skolan/kommunen 

 Andelen avgångselever i skolan/kommunen födda utomlands 

 Andelen avgångselever i skolan/kommunen som är födda i Sverige vars båda föräldrar är 

födda utomlands. En elev som är född i Sverige och som har endast en förälder född 

utomlands räknas inte till dem som har utländsk bakgrund.  
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Bakgrundsfaktorernas effekt på skolnivå 

Ju… Desto… 

högre utbildningsnivå elevernas föräldrar har större är sannolikheten att den genomsnittliga 

betygsnivån på skolan är hög 

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

på skolan 

större andel elever skolan har som är födda 

utomlands 

oftare innebär detta att möjligheterna att nå en 

hög betygsnivå på skolan minskar 

 

När det gäller elever som har båda sina föräldrar födda utomlands, men själva är födda i Sverige, 

visar det sig att det i princip inte är någon skillnad mellan att vara född i Sverige med svenska 

föräldrar eller att vara född i Sverige med föräldrar födda utomlands. Detta avser endast det 

genomsnittliga meritvärdet på skolnivå.  

 

Bakgrundsfaktorernas inverkan 

Skolor med de högsta faktiska meritvärdena har också ofta positiva residualer. Skolor med de 

lägsta faktiska meritvärdena har också ofta negativa residualer. Detta förhållande tyder på att  

det finns faktorer som inte ingår i modellen som samvarierar med skolornas resultat. En anledning 

kan vara att bakgrundsfaktorerna inte fullt ut mäter det man vill att de ska mäta.  

Hemmiljön och andra bakgrundsfaktorer har betydelse för elevernas betygsresultat. Man måste 

dock tänka på att det också är den arbetsprocess som pågår i skolan som har stor betydelse för 

skolans och elevernas resultat. Detta förhållande är anledningen till att de bakgrundsfaktorer som 

ingår i den statistiska modellen förklarar ca 40 procent av variationen i betygsvärden. 60 procent 

av variationen beror på andra faktorer.  

 

Elever som uppnått målen i samtliga ämnen 

Samtliga skoleneheter i Piteå kommun uppvisar positiv avvikelse när det gäller elever som uppnått 

målen i samtliga ämnen.  

 

 
 

Meritvärde 

Fyra skolenheter uppvisar positiva avvikelser även när det gäller elevernas meritvärden, en 

skolenhet ligger på det modellberäknade värdet och en skolenhet uppvisar en negativ avvikelse. 

Vid en jämförelse med 2012-2013 kan ses att den negativa avvikelsen har minskat med 22 

meritpoäng.  
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Grundsärskolan/Träningsskolan 

Under läsåret 2013-2014 var 16 elever inskrivna i grundsärskolan och 17 elever i träningsskolan. 

Både i träningsskolan och i grundsärskolan används matriser för att beskriva elevens 

måluppfyllelse kopplat mot kunskapskraven.  

 

Träningsskolan 

Träningsskolan arbetar med en utvidgad bedömningsskala. Den utvidgade bedömningsskalan 

bidrar till att pedagogerna och eleverna kan skapa kortare delmål i utvecklingen och bedömningen 

blir tydligare.  

 

Bedömningen är att elever som tillhör högstadiet börjar ligga mot det slutgiltiga målet, att 

egenskapen kännetecknar eleven. Ett område som man uppger sig ha svårigheter att nå är området 

motorik. Träningsskolan arbetar framgångsrik med området kommunikation. Både traditionell 

teckenkommunikation, kommunikation via bilder och med hjälp av ny teknik.  

 

Grundsärskolan 

Vid högstadiet har ett antal elever haft behov av särskilda insatser vilket speglas i utvecklingen 

mot målen. Utveckling har skett framförallt i de rent teoretiska ämnena. När det gäller 

mellanstadiet så sker en ständig progression som omfattar alla elever.  

Gymnasieskolan 

Elever som studerar i GY 2011 kan – förutsatt att de klarar kraven – få examen. Det finns två typer 

av examen, yrkesexamen och högskoleförberedande examen. För att bli behörig sökande till 

universitet eller högskola krävs en grundläggande behörighet. De elever som får en examen från 

ett högskoleförberedande program har i och med denna också uppnått grundläggande behörighet. 

Detta gäller inte för de elever som har fått en yrkesexamen, men möjligheten finns för yrkeselever 

att läsa in kurser som krävs för en grundläggande behörighet.  

 

Vid en jämförelse med riket kan ses att Piteå har en högre andel elever inskrivna på 

yrkesprogrammen, 47,8 %, att jämföra med rikets snitt på 32,4 %.  

Genomströmningen av elever på 3 år 

Tre år är den förväntade studietiden en elev behöver för att genomföra gymnasiet. För att mäta hur 

många elever som går igenom gymnasiet används ett genomströmningsmått som visar hur stor 

andel av ungdomarna som började den reformerade gymnasieskolan hösten 2011 och som gått ut 
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med ett avgångsbetyg tre år senare, våren 2014.   

 

Av elever folkbokförda i Piteå kommun har 86,1 % fullföljt sin utbildning inom 3 år. Motsvarande 

siffra för riket är 80 %. Piteås resultat är likvärdigt med föregående år.  

Examen inom tre år – yrkesprogram 

VVS-och fastighetsprogrammet följt av industritekniska programmet och bygg- och 

anläggningsprogrammet är de program där flest elever fått en examen inom 3 år. Även på nationell 

nivå är bygg- och anläggningsprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet de yrkesprogram 

där störst andel elever fått en examen inom tre år. På nationell nivå är fordons- och 

transportprogrammet det yrkesprogram som har lägst andel elever med examen inom tre år.   

I Piteå är det barn- och fritidsprogrammet som är det program som har lägst andel elever med 

examen inom 3 år.

 

Examen inom tre år – högskoleförberedande program 

Naturvetenskapsprogrammet och samhällsprogrammet är de program där störst andel av eleverna 

fått en examen inom tre år. Vid handels- och administrationsprogrammet är det färre än 10 elever 

som fått en examen inom tre år, därför redovisas inte uppgiften. På nationell nivå är 

naturvetenskapsprogrammet och ekonomiprogrammet de program där störst andel elever fått en 

examen inom tre år. På nationell nivån är det program där lägst andel elever tagit examen inom tre 

år det estetiska programmet. Samma förhållande kan ses i Piteå. Estetiska programmet är det enda 

programmet som har en lägre andel elever med godkänd examen inom tre år vid en jämförelse 

mellan Piteå och riket.  
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Grundläggande behörighet till universitet- och högskolestudier 

En skillnad mellan den första elevkullen som lämnar GY2011 jämfört med Lpf94 är att reglerna 

för grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier har ändrats. Kraven för att få 

grundläggande behörighet är lite högre för elever som lämnar GY2011 jämfört med Lpf94. Elever 

i GY2011 som får examen från högskoleförberedande program får per automatik också 

grundläggande behörighet att söka universitet och högskola. Elever med examen från ett 

yrkesprogram uppnår inte grundläggande behörighet. Inom ramen för yrkesprogrammen finns 

dock möjligheten att läsa in de kurser som krävs för grundläggande behörighet.  

 

Av elever i Piteå Kommun som fick ett avgångsbetyg från GY2011 våren 2014 är det 57,6 % av 

eleverna som har en grundläggande behörighet till studier på universitet och högskola. Våren 2013 

var motsvarande siffra 86,4 %. Andelen elever som gått ut gymnasieskolan med grundläggande 

behörighet för universitets- och högskolestudier har minskat med 28,8 procentenheter. 

Motsvarande siffra på nationell nivå är en minskning med 17 procentenheter.  

Grundläggande behörighet på yrkesprogram 

Barn- och fritidsprogrammet är det yrkesprogram där störst andel av eleverna med examen också 

lämnat gymnasieskolan med en grundläggande behörighet. Även vård- och omsorgsprogrammet är 

ett yrkesprogram där förhållandevis många av eleverna valt att läsa in grundläggande behörighet. 

Vid el- och energiprogrammet, fordons- och transportprogrammet. VVS- och 

fastighetsprogrammet och handels- och administrationsprogrammet är det färre än 10 elever per 

program som har valt att läsa in grundläggande behörighet. Därför redovisas inte resultatet.  
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Genomsnittlig betygspoäng 

Elever i GY2011 blir betygsatta enligt en sexgradig betygsskala som sträcker sig från A till F där 

lägsta betyget för att bli godkänd på en kurs är E. Beräkningen av den genomsnittliga 

betygspoängen för GY2011 är snarlik den för elever i Lpf94, men fler betygssteg har införts i 

GY2011 och programstrukturen är förändrad.  

Genomsnittlig betygspoäng – yrkesprogram 

Högst genomsnittlig betygspoäng har eleverna vid bygg- och anläggningsprogrammet följt av 

elever vid barn- och fritidsprogrammet och handels- och administrationsprogrammet. Lägst 

genomsnittlig betygspoäng har eleverna vid VVS- och fastighetsprogrammet följt av eleverna vid 

el- och energiprogrammet. Vid en jämförelse med riket så har Piteås elever vid yrkesprogram 

något högre genomsnittlig betygspoäng än riket.  
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Genomsnittlig betygspoäng – högskoleförberedande program 

Eleverna vid Naturvetenskapsprogrammet har högst genomsnittlig betygspoäng av de 

högskoleförberedande programmen. Lägst genomsnittlig betygspoäng har eleverna vid 

Teknikprogrammet.  Vid en jämförelse med riket så har Piteås elever vid högskoleförberedande 

program något lägre genomsnittlig betygspoäng än riket.  

 

 

Resultat på kursprov 

Mellan 2011–2013 genomfördes kursproven både enligt det gamla systemet Lpf94 och nya 

systemet Gy 2011, men från och med läsåret 2013/14 genomförs alla kursprov enligt Gy 2011. 

 

Kursproven i matematik var de prov som eleverna hade svårast för att klara. I kursproven i 

svenska och engelska var det övervägande del av eleverna som fick godkända provbetyg.  

Kursproven i matematik 1a skrivs huvudsakligen av elever på yrkesprogrammen och matematik 

1b skrivs huvudsakligen av elever på de högskoleförberedande programmen ekonomi-, estetiska, 

humanistiska samt samhällsvetenskapsprogrammet. Matematik 1c, 2c, 3c och 4 skrivs i första 

hand av elever på de mer matematikorienterade programmen naturvetenskap och teknik. 

Kursproven i engelska 5 och 6, svenska 1 och 3 samt svenska som andra språk 1 och 3 är de 

samma oavsett vilket program eleverna läser. 

 

De nationella proven är inte optimerade för att mäta kunskapsutveckling över tid. Det gör att man 

bör vara försiktig med att dra slutsatser utifrån förändringar från år till år. 

 

Kursprov Betygsfördelning 

 
F E D C B A 

Svenska 1 
      Yrkesprogram 3,5 32 35,5 20,9 7 .. 

Högskoleförberedande program .. 14,5 33,7 35,5 13,4 .. 

       Engelska 5 
      

14,0 14,5 13,3 
15,9 

14,0 13,0 14,4 14,3 14,2 15,4 14,1 13,7 

Genomsnittlig betygspoäng - 
högskoleförberedande program 

Piteå Riket
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Yrkesprogram 3,8 23,3 36,5 29,6 6,3 .. 

Högskoleförberedande program .. 3,4 14,8 49 22,8 9,4 

       Engelska 6 
      Yrkesprogram . 50 .. .. . . 

Högskoleförberedande program . 5,2 16,8 47,1 18,8 12 

       Matematik 1a 
      Yrkesprogram 15,1 58,1 18,4 6,1 .. .. 

       Matematik 1 b 
      

Högskoleförberedande program 22,2 39,7 20,6 .. .. .. 

       Matematik 2 a 
      Yrkesprogram 33,3 .. .. .. . . 

       Matematik 2 b 
      

Högskoleförberedande program 37,5 17,5 32,5 12,5 . . 

       Matematik 2 c 
      

Högskoleförberedande program .. 30,9 16,4 41,8 .. .. 

       Matematik 3 b  
      

Högskoleförberedande program .. 37,5 31,3 .. .. . 

       Matematik 3 C 
      

Högskoleförberedande program .. 26,5 20,4 30,6 10,2 .. 
Om resultatuppgiften baseras på färre än 10 elever dubbelprickas den. Då visas två (..) prickar istället för utfall. Om 

data saknas så visas en prick(.) istället för utfall.  

Relationen mellan provbetyg och kursbetyg 

Relationen mellan provbetyg och kursbetyg redovisas i Skolverkets databas Siris. Liksom i 

grundskolan är det framförallt i matematik som provbetyg och kursbetyg skiljer sig nämnvärt och 

då på så sätt att ett högre kursbetyg än provbetyg är vanligt. Det är också vanligare att flickor får 

ett högre kursbetyg än provbetyget än att pojkar får det.  

Gymnasiesärskolan 

Analys av rektor saknas. 
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Sammanfattning 

De flesta rektorer lyfter i sina analyser god måluppfyllelse för eleverna i årskurs 3 både när det 

gäller de nationella proven och huvudvida eleverna förväntas uppnå kunskapskraven i samtliga 

ämnen. I några fall beskriver rektor i sin analys låga resultat för eleverna i årskurs 3, främst i 

matematik. Anledningarna uppges vara bland annat flertal lärarbyten på grund av sjukdom samt att 

eleverna inte förstod uppgiften vid delprovet mätning, längd proportionella samband. Det finns 

också andra faktorer som påverkat resultatet för enskilda elever såsom exempelvis bristande 

koncentrationsförmåga.  

 

Även i årskurs 6 visar nationella proven och terminsbetyget på en god måluppfyllelse. Noterbart är 

dock den låga andelen, eller avsaknaden av A-betyg i en del ämnen?  

 

En hög andel elever har uppnått gymnasiebehörighet och meritvärdet i årskurs nio ligger över 

rikssnittet. Samtliga skolenheter uppnår ett högre resultat än det förväntade Salsavärdet när det 

gäller elever som uppnår målen i alla ämnen och alla enheter utom en uppnår även ett högre 

resultat än det förväntade när det gäller meritvärde.   

 

Övervägande delen av eleverna vid gymnasieskolan studerar på yrkesprogram vilket påverkar 

andelen elever som uppnår behörighet till högskola och universitet negativt. När det gäller 

genomsnittlig betygspoäng ligger Piteå högre än rikssnittet när det gäller yrkesprogrammen men 

lägre när det gäller de högskoleförberedande programmen. Det program som framförallt ligger lågt 

i jämförelse med riket är estetiska programmet, men även samhällsprogrammet och 

teknikprogrammet ligger relativt lågt.  

 

Många rektorer uppger i sin analys en positiv utveckling av matematikundervisningen tack vare 

deltagandet i Matematikprojektet. Framgångsfaktorer som lyfts är bland annat att det kollegiala 

lärandet. 

 

Några av rektorerna beskriver i sina kvalitetsrapporter ett arbetssätt där man använder 

organisatoriska lösningar för att kunna optimera undervisningen för elever i behov av särskilt stöd 

medan andra rektorer mer fokuserar på elevnivån i sina analyser.   

Det systematiska kvalitetsarbetet är under utveckling. Rektorerna beskriver i sina 

kvalitetsrapporter ett arbetssätt där pedagoger tillsammans med rektor, och i vissa fall även 

specialpedagog, analyserar kunskapsresultaten tillsammans. I de fall eleverna inte uppnår 

kunskapskraven upprättas åtgärdsprogram.  

 

I rektorernas kvalitetsrapporter finns åtgärder på enhets-, klass- och individnivå beskrivna. Ett 

återkommande utvecklingsområde som beskrivs är läsförståelse riktad mot läsning av faktatexter. 

Några rektorer beskriver också hur man planerar att använda sig av förstelärarens kompetens för 

att utveckla undervisningen i de naturorienterande ämnena. Ett annat utvecklingsområde som 

beskrivs är arbetet med att analysera pojkars resultat och hur/om dessa kan påverkas av att 

undervisningen är utformad på så sätt att den gynnar flickors lärande i högre grad än pojkars.  

 

Gemensamma utvecklingsområden som kan ses är;  

 Arbetet med övergångar, mellan förskola-förskoleklass, förskoleklass-grundskola, mellan 

olika stadier och mellan grund- och gymnasieskolan  
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 Arbete för att öka elevernas läsförståelse, här kan Läslyftet vara ett verktyg 

 Fortsatt arbete för att utveckla undervisningen i matematik – rektorerna uppger i sina 

kvalitetsrapporter att undervisningen i matematik har utvecklats, ännu kan inte någon 

utveckling av betygsresultaten ses 

 Utveckling av undervisningen i de naturorienterade ämnena 

 Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet – både när det gäller pedagogers 

och rektors analys av kunskapsresultaten men också av det it-stöd ”Genvägen” som rektor 

använder för rapportering.  

 

 

 

 


