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Introduktion 
Syftet med denna rapport är att belysa områdena som är intressanta för analysen och åtgärder inom 

områdena kunskaper, utveckling och lärandet. Rapporten delas upp i två delar: särskilt stöd och 

kunskaper i kommunen. Delen om kunskaper inom kommunen kommer främsta att fokusera på 

kunskapsresultat inom Matematik och Svenska och några närliggande områden. Eftersom främst 

intressanta områden försöks belysas, kommer inte alla delar vara konsekvent sammansätta.  

Skolans grunduppdrag är att förmedla och utveckla kunskaper och värden hos barn och elever. 

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära är några av dessa grundprinciper som den moderna svenska 

skolan baseras på och som skolor försöker utveckla hos barnen. Dessa värden är oftast svårare att mäta 

och jämföra än betygen. Alla elever har inte samma förutsättningar, kapaciteter och förmåga och därför 

bör och måste skolan sträva efter en anpassning som ger eleverna möjlighet att utveckla sig till sina 

yttersta gränser. Detta innebär att barnen som har det lättare att uppnå kunskapskraven skall stimuleras 

så att de utvecklar sin förmåga ytterligare och att elever som har det svårare hjälps med olika åtgärder 

så att de uppnår kunskapskraven till ett så stort omfång som möjligt.  

De senaste åren har mycket fokus lagts på betygen eftersom de är lätt att samla in, analysera och jämföra. 

Analysen av resultat är ett ganska naturligt sätt att mäta hur mycket elever har lärt sig och kan ge oss en 

grundläggande överblick över prestation av skolan/verksamheten. Som följd av de olika 

socioekonomiska faktorer, som är svåra att ta hänsyn till, ger oss betygen ofta en dålig bild av hur en 

skola presterar och en dålig möjlighet att jämföra de mellan varandra. Därför bör man tolka statistiska 

resultat med försiktighet. För en bättre inblick i skolans prestation används bland annat Skolverkets 

SALSA modell, som hjälper med förståelse och tolkning av meritvärdena.  
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Särskilt stöd 
 

Förskola 

 

Utifrån diagrammen ovanför kan vi se att antalet barn i behov av särskilt stöd och antal stimulansplatser 

ökar (OBS! statistiken för särskilt stöd 2014 saknas). Frågan som ställs här är om det beror på att andelen 

av barn i dessa två kategorier ökar eller om lärare/rektorer har blivit mer uppmärksamma och har blivit 

bättre på att känna igen elever som behöver extra uppmärksamhet.  

 

Grundskolan 

I grundskolan är situationen lite annorlunda när 

det gäller särskilda undervisningsgrupper. Här 

ser vi ett minskat antal elever som är med i 

särskilda undervisningsgrupper (förutom åk 1-

3). Antal elever med anpassad studiegång 

minskar i åk 1-3 samt åk 4-6 och ökar i åk 7-9.  

Antalet åtgärdsprogram minskar år efter år i de 

samtliga årskurserna. Förklaring till detta finns 

främst i lagändringen och att man började 

reflektera över varför åtgärdsprogram inte fanns 

för dessa barn sedan tidigare. Som följd av 

lagändringen började man också satsa mer på extra anpassningar inom ordinarie undervisning där 

rektorerna inte inkluderas.  
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Gymnasieskolan 
 

 

På gymnasieskolan finns det en ganska kraftig variation av antalet åtgärdsprogram. Medan varje 

generation är unik med sina förutsättningar så ställer sig ändå frågan varför variationen är så pass stor. 

Antalet studieavbrott är så hög främst som följd av byte av program/skola. 
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Kunskaper 
 

I kvalitetsrapporten Meritvärden och Slutbetyg 2015-2016 visades att det finns en positiv trend i Piteå 

kommun när det gäller slutbetyg och meritvärdena. Slutbetygen (åk 9) i nästan alla skolor ökar för både 

pojkar och flickor. I uppgifterna som rektorerna inrapporterade i genvägen så syns några tydliga positiva 

och negativa punkter. Bland de positiva uppmärksammas: 

 positiv attityd bland pedagogerna till användning av iPads hos barnen, just med hänsyn till att 

de anser att undervisning blir speciellt intressant för dem tack vare interaktiviteten. 

 en positiv feedback från lärarnas sida när det gäller matematiklyftet. Man anser att man har lärt 

sig att bättre strukturera undervisning.  

Det som negativt påverkar undervisningen och verksamheten i Piteå kommun mest är lokalbrist hos 

vissa skolor samt vikariebrist. Samtidigt är många rektorer oroliga över hur de skulle kunna klara inköp 

av flera datorer, speciellt med hänsyn till den nationella IT strategin.  

 

Årskurs 3 

Matematik 

 

 

Tabellen ovanför sammanställer resultaten från nationella proven. Procentandelar av barnen som klara 

den är relativt hög. I vissa delprov kan andelen vara relativt låg, som t.ex. 77,1%, delprov E (2013/2014). 

Sådana utfall kan oftast förklaras med t.ex. att lärarna inte än undervisat delen. Förutom delprov A, 

Kön 2013/2014 Kön2 2014/2015 Kön3 2015/2016
Andel godkända elever Andel godkända elever Andel godkända elever

Muntlig kommunikation A Muntlig kommunikation A Betyg per kön

         Flicka 98,6%          Flicka 98,9%          Flicka 99,1%

         Pojke 98,6%          Pojke 98,6%          Pojke 97,7%

Överslagsräkning, huvudräkning B Sannolikhet, huvudräkning B Betyg per kön

         Flicka 91,0%          Flicka 96,0%          Flicka 98,6%

         Pojke 91,7%          Pojke 98,6%          Pojke 95,9%

Mönster i talföljder, geometriska mönster CUppdelning av tal, enkla problem C Betyg per kön

         Flicka 99,5%          Flicka 93,7%          Flicka 96,3%

         Pojke 99,1%          Pojke 96,3%          Pojke 96,4%

Positionssystemet, enkla problem D Geometriska begrepp D Betyg per kön

         Flicka 96,2%          Flicka 85,1%          Flicka 91,7%

         Pojke 95,9%          Pojke 89,0%          Pojke 94,6%

Mätning längd, proportionella samband E Räknesätt, enkla problem E Betyg per kön

         Flicka 71,1%          Flicka 97,7%          Flicka 97,2%

         Pojke 77,1%          Pojke 98,2%          Pojke 96,4%

Symmetri, skriftliga räknemetoder F Mätning massa, skriftliga räknemetoder F Betyg per kön

         Flicka 91,5%          Flicka 94,3%          Flicka 97,2%

         Pojke 84,4%          Pojke 90,4%          Pojke 97,7%

Huvudräkning, förståelse för räknesätten GEnkla problem G Betyg per kön

         Flicka 95,3%          Flicka 97,7%          Flicka 85,8%

         Pojke 94,5%          Pojke 96,8%          Pojke 87,4%

Betyg per kön
         Flicka 96,3%

         Pojke 98,2%

Betyg per kön
         Flicka 94,5%

         Pojke 96,8%

Medel Flicka Medel Flicka Medel Flicka
91,9% 94,8% 95,2%

Medel Pojke Medel Pojke Medel Pojke
91,6% 95,4% 95,7%
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muntlig kommunikation, kan man inte direkt jämföra resultaten genom åren, eftersom ämnet i dem skiljs 

åt varje år. Prestationen i den muntliga delen är stabil år efter år, flickor har marginellt förbättrat resultat, 

pojkars resultat har marginellt försämrats. Förstås finns en viss variation som beror på en mängd 

faktorer, från socioekonomiska och strukturella till hur svårt provet var. Det i sin tur påverkar resultaten 

genom åren.  

Det som kanske är det mest intressanta med resultaten är att pojkar presterar bättre än flickor i 2014/2015 

och 2015/2016 i matematik. Själva skillnaden är inte stor men den finns.  Detta kan jämföras med den 

tydliga trenden de senaste åren där flickor presterar bättre än pojkar i skolan, vilket är speciellt tydligt i 

högstadiet och på gymnasieskolan. Matematiken har varit ett område där pojkar traditionellt har presterat 

bättre än flickor, detta mönster förändrades de senaste åren. Med hänsyn till detta är det speciellt 

intressant att se att pojkar ändå presterar bättre de tidiga åren, vilket visar att potentialen för utjämningen 

i prestation finns. Frågan som ställs här är varför de börjar prestera sämre i de senare åren av skolan. En 

enkel förklaring är att flickor mognar tidigare än pojkar och börjar ta skolan på allvar tidigare. Förstås 

är då frågan varför prestationsskillnaden inte fanns tidigare, åtminstone inte i matematik.  

 

 

Svenska 

 

I nationella provet Svenska åk 3 presterar flickor bättre i alla delproven. Själva trenden för elever ändras 

inte mycket och är stabil genom åren.   

 

Årskurs 6 

Matematik 

I årskurs 6 kan vi se prestationsskillnaden 

mellan flickor och pojkar tydligare än i åk 3, 

här presterar flickorna bättre år efter år, deras 

genomsnittliga betyg är högre och andelen 

som klarar provet är också högre.  När man 

kollar på fördelningen av deras betyg syns 

faktiskt att skillnader inte är så tydliga och 

konsekventa.  

 

 

 

Ämne

 Svenska 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Ämnesprov Andel godkända elever (%) Andel godkända elever (%) Andel godkända elever (%)

 Resultat delprov A 99,5% 99,5% 98,9%

 Resultat delprov B 97,4% 96,4% 95,9%

 Resultat delprov C 93,7% 95,9% 96,1%

 Resultat delprov D 98,1% 97,2% 98,0%

 Resultat delprov E 99,5% 99,0% 98,6%

 Resultat delprov F 95,8% 97,2% 98,2%

 Resultat delprov G 96,3% 95,2% 95,5%

 Resultat delprov H 89,8% 91,8% 96,8%

Matematik Nationella Prov 2013/2014

Betygen Andel godkända elever (%)Genomnsitt

Meritpoäng
         Flicka 94,8% 13,60

         Pojke 94,5% 13,57

2014/2015

Kön Andel godkända elever (%)Andel godkända elever (%)
         Flicka 96,4% 13,78

         Pojke 94,6% 13,05

2015/2016

Kön Andel godkända elever (%)Andel godkända elever (%)
         Flicka 95,9% 13,61

         Pojke 93,8% 13,06



8 
 

I dessa tre grafer presenteras betygs-

fördelning inom matematik för ÅK 6 

(horisontell är betygen och vertikal antalet 

procent av alla pojkar/flickor). För att kunna 

räkna ut medelvärdena måste betygen 

omvandlas till siffrorna (F=0, E=10, D=12.5, 

C=15, B=17.5, A=20).  

Som vi ser i 2013/2014 så fanns det inte stora 

skillnader inom prestation mellan pojkar och 

flickor. Under 2014/2015 var skillnaderna 

tydliga och det var just antalet pojkar bland de 

som fick F, E som drog ner medelvärdet. 

2015/2016 var det antalet pojkar som fick D 

och F som minskade medelvärdet för pojkar. 

Samtidigt så var det en större andel flickor 

som fick C jämfört med pojkar.  

Vi kan dra slutsatsen att den som främst 

förorsakar skillnader inom matematik i Piteå 

kommun är andelen pojkar som får D, E och 

F. Här är det också viktig att peka på 

skillnaden som betyget E gör, jämfört med F, 

där det handlar om hela tiopoängs skillnad 

jämfört med skillnad mellan E och D, där det 

blir bara 2,5 poäng. 

En annan intressant trend är minskning av 

andelen elever som får A. Detta kan bero på 

ett flertal faktorer som t.ex. uppgifterna 

utformning etc.  

 

Om provbetygen från de nationella prov sedan 

jämförs med betygen som eleverna får under 

året ser vi att fördelningen ser ungefär likadan. 

Det finns mindre variationer, t.ex. andelen 

flickor som får F är högre på de nationella 

proven samt att andelen pojkar som får F är 

lägre på nationella provet än under året i 

skolan. 
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Svenska 

 

Som vi kan tydligt se så dominerar flickorna år efter 

år i grupperna med betygen A, B och C, medan 

pojkar har högre representation i grupperna D, E 

och F. Intressant är också minskning av andelen 

pojkar som fick B och C samt flickor som fick A. 

Som det redan tidigare skrevs, så kan det bero på 

flera olika faktorer, som t.ex. utformning av 

proven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årskurs 9 
I årskurs 9 har vi möjlighet att undersöka betygen men Skolverkets SALSA modell. Denna modell tar 

hänsyn till visa faktorer som påverkar prestationen, så som föräldrarnas utbildningsnivå, utländsk 

bakgrund och andel pojkar. Sedan beräknas ett residual som säger hur mycket bättre/sämre en skola 

presterar än modellen förutser. Det är viktigt att uppmärksamma om att det finns flera socioekonomiska 

faktorer som inte går att mäta och kontrollera, vilket gör att det är svårt att jämföra skolorna. Samtidigt 

visar modellen bättre hur skolorna presterar, åtminstone jämfört med den vanliga metoden där man bara 

jämföra meritvärdena.  
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Tabellen visar andel elever som 

uppnått kunskapskraven utöver de som 

modellen förutsåg. Det innebär t.ex. att 

det på Solanderskolan i 2014 var 14% 

flera som uppnådde kunskapskraven 

(85% istället för 71%) än modellen 

förutsåg. Kommunövergripande kan 

man säga att Piteå Kommun är bra på 

att möjliggöra för elever att uppnå 

kunskapskraven, trotts förutsättningar 

eleverna har. En annan bild visar 

meritvärdena. Där verkar kommunen 

få lägre betyg än den borde. Det kan 

delvis förklaras med att mer fokus ligger hos de lågpresterande eleverna och mindre hos de normal- och 

högpresterande eleverna. 

Detta resonemang bekräftas delvis i 

skolinspektionens Elevenkät 2016 i 

grundskolan åk 9. Där framkommer det att 

ett av utvecklingsområden för Piteås skolor 

verkar vara stimulansen av elever. Alla 

förutom Sjulnässkolan hamnar nämligen i 

den undre hälften av skolorna som deltog i 

enkäten. Samma resultat speglas också i 

Skolinspektionens elevenkät 2014. 

Det innebär att stimulansen är ett område 

som måste ges mer uppmärksamhet de 

kommande åren. Frågan som ställer sig här 

är varför eleverna inte känner sig 

stimulerade och varför lyckas de med det på 

Sjulnässkolan. Medan indexfrågan som 

skolinspektionen ställer mätes bara en del av 

det som kan förstås som stimulansen, är det 

ändå intressant att fundera 

varför skillnaden finns. Det 

intressanta här är också 

faktumet att Piteå Kommun 

hamnar i den övre hälften av 

skolorna i indexfrågan om 

utmaningar i skolan. Som vi 

kan se i den övre tabellen 

(Elevenkät 2016, åk 9) är det 

just frågorna ”Skolarbete är 

intressant” samt ”Skolarbete är 

roligt” där Piteås medelvärde är 

en del lägre än medelvärdet hos 

samtliga skolor. Enkätens resultat är liknande i åk 5 samt på gymnasieskolan åk 2. 

Det finns också en intressant kontrast mellan resultaten och ideologin som upplevs på de flesta skolorna. 

Som ett exempel kan man ta frågan som ställdes till rektorerna angående vad som kännetecknar god 

kvalitet. De flesta svarade att det är en miljö som stimulerar eleverna som är bland de viktigaste. Med 

hänsyn till detta måste vi ställa oss frågan vilken del av intresseväckande/stimulerande undervisning 

som saknas eller bättre sagt, vilken del som Piteå kommun inte lyckades upptäcka än.  

 

(%) uppnått kunskapskraven 2015 2014 2013 2012

Christina skolenhet 2 8 8 5

Hortlax skolenhet 9 10 12 14

Pitholm skolenhet 7-9 -1 9 12 6

Porsnäs skolenhet -1 7 -7 9

Sjulnässkolan 10 8 12 9

Solanderskolan 4-9 skolenhet 4 14 0 -2

Genomsnittligt meritvärde 2015 2014 2013 2012

Christina skolenhet -10 3 -4 -2

Hortlax skolenhet 1 0 -1 0

Pitholm skolenhet 7-9 -3 3 -1 4

Porsnäs skolenhet -14 -5 -27 -9

Sjulnässkolan 20 4 12 9

Solanderskolan 4-9 skolenhet -8 1 4 -13
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Gymnasieskolan åk 2 
Som det syns i tabellen till vänster så 

verkar det som att Strömbackaskolan 

fortsätter prestera bra. Det finns inga 

större diskrepanser mellan de olika 

åren och det finns en relativt normal 

variation. Det finns en del positiva 

trender som t.ex. Matematik 1b och 

Engelska 5. Samtidigt finns det några 

negativa trender t.ex. Svenska 3. Däremot handlar det om mindre grupper av elever, vilket innebär att 

resultat påverkas rejält bara av att en person får underkänd.  

Något liknande ser vi också i grafen till vänster (högskolebehörighet bland yrkesprogram). Här kan vi 

se att elevernas behörighet varierar kraftigt år efter år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Andel Behöriga 13/14 14/15 15/16

BAHUS 55% 17% 37%

BAHUS0L 50% 0% 0%

BAMAL 33% 17% 23%

BA 50% 17% 30%

BFFRI 90% 58% 44%

BFPED 67% 88% 83%

BF 77% 70% 60%

EEAUT 31% 0% 0%

EEDAT 27% 25% 0%

EEELT 0% 19% 20%

EE 20% 13% 9%

FTPER 0% 0% 0%

FTTRA 24% 6% 0%

FT 15% 4% 0%

HAHAN 8% 14% 19%

INPRK 11% 0%

INPRO 14% 0%

INSVE 0% 0% 8%

IN 7% 0% 4%

RLKOK 25%

VFVVS 20% 33% 38%

VFVVS00R 0% 0% 0%

VF 12% 18% 21%

VOVAR 63% 80% 81%

(%) godkända betyg Nationella Prov 2015/2016 2014/2015 2013/2014

Engelska 5 98,8 98,2 97,7

Engelska 6 98,8 98,9 100

Matematik 1a 85,9 80,5 84,9

Matematik 1b 86,7 86,4 77,8

Matematik 2a 60 66,7

Matematik 2b 70 44,8 62,5

Svenska 1 99,1 95,7 98

Svenska 3 94,6 89,8 98,5


