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Revisionsrapport nr 3/2013  

Grundskolans arbete med elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen 

Nedan redovisas de indikatorer som rör kunskapsresultaten för avgångseleverna 

läsåret 2011/2012.  

 

Utfall för indikatorer åk 9 

läsåret 2011/2012 

Bagar- 

mossen 

Johan  

Skytte 

Husby-

gård 

Nya  

Elementar 

Nämnden 

totalt4 

Andelen elever i åk 9 som 

uppnått målen i alla ämnen 

(%) 

64 87 42 86 75 

Andelen elever som är behö-

riga till nationella program 

(%) 

78 96 64 93 86 

Meritvärde (betygsmedel-

värde) åk 9 

196 241 177 234 222 

 

De högsta resultaten redovisas för Johan Skytte och därefter Nya Elementar. 

Andelen behöriga till nationella program uppgick vid dessa skolor till 96 respek-

tive 93 %. Bagarmossens skola och Husbygårdsskolan ligger båda i områden 

där de socioekonomiska förhållandena är en utmaning och då särskilt för Hus-

bygårdsskolan med en hög andel utrikes födda och hög andel nyanlända. Ande-

len behöriga till nationella program var vid Bagarmossen 78 % och vid Husby-

gård 64 %.  

 

I skolornas och nämndens officiella redovisning av kunskapsresultaten görs ing-

en särredovisning av elever som kommit sent till svensk grundskola.  

 

I grundskoleavdelningens bedömningsverktyg (”välskött skola”) görs däremot 

en omräkning av kunskapsresultaten utifrån socioekonomiska variabler. Vid en 

sådan omräkning blir bilden en annan och ska möjliggöra en diskussion om vad 

man kan förvänta sig för resultat från skolan. I verktyget är poäng 4 det högsta. 

Husbygårdsskolans och Bagarmossens skola fick båda för läsåret 2011/2012 en 

snittpoäng 4 för avgångselevernas kunskapsresultat, Johan Skytte fick 2 poäng 

och Nya Elementar 1 poäng.  

 

Revisionskontoret har ställt frågor till skolorna om de elever som inte var behö-

riga till nationella program på gymnasiet vt 2012. Vid Husbygård var antalet 

elever 13 (36 %), vid Nya Elementar var antalet elever 10 (7 %), vid Johan 

Skytte 5 (4 %) och vid Bagarmossen 11 (22 %). Dessa elever var i september 

2012 inskrivna på olika introduktionsprogram. hösten 2012. 
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