
 
 

RESULTATNYCKELTAL 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 

ÅRSKURS 9           

Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala 
skolor,  andel (%) 66,1 60,0 75,9 69,8 78,9 

Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen avvikelse från 
modellberäknat värde kommunala skolor, procentenheter   -13,8 1,6 -3,2 2,6 

Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (exkl. 
nyinvandrade och okänd bakgr.), kommunala skolor, andel (%)   67,3 81,5 75,4 83,1 

Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)   211,1 222,9 214,1 225,4 

Elever i åk. 9. genomsnittligt meritvärde avvikelse från modellberäknat 
värde kommunala skolor, meritvärdespoäng   -6,9 1,7 -1,3 -5,6 

Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor (exkl. nyinvandrade och 
okänd bakgr.), genomsnitt (17 ämnen)   217,9 232,2 215,8 228,2 

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor,  
andel (%) 74,2 70,0 87,9 77,8 87,3 

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram avvikelse från 
modellberäknat värde kommunala skolor, procentenheter   -12,0 4,6 -3,0 3,2 

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram (exkl. nyinvandrade och 
okänd bakgr.), kommunala skolor, andel (%)   76,9 90,7 84,2 92,3 

Elever i åk. 9 som är behöriga till estetiska programmet, kommunala 
skolor,  andel (%) 74,2 68,3 87,9 76,2 87,3 

Elever i åk. 9 som är behöriga till ekonomi-, humanistiska och 
samhällsvetenskapsprogrammen, kommunala skolor,  andel (%) 71,0 65,0 87,9 76,2 87,3 

Elever i åk. 9 som är behöriga till naturvetenskaps- och 
teknikprogrammen, kommunala skolor,  andel (%) 72,6 61,7 79,3 73,0 83,1 

Sammanvägt resultat i grundskolan, kommunala skolor, ranking (låga 
värden visar goda resultat) 285 277 103 173 100 

ÅRSKURS 6           

Elever i åk 6 med lägst betyget E  i matematik, kommunala skolor, 
andel (%) 76,8 95,0 91,9 81,0 92,1 

Elever i åk 6, betygspoäng i matematik, kommunala skolor, genomsnitt 10,4 13,4 12,8 11,0 13,3 

Elever i åk 6 med lägst betyget E  i svenska, kommunala skolor, andel 
(%) 88,2 95,0 95,0 95,0 93,2 

Elever i åk 6, betygspoäng i svenska, kommunala skolor, genomsnitt 11,6 13,6 13,5 12,8 13,2 

 ÅRSKURS 3           

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för 
ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%) 71 64 67 80 70 

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för 
ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala 
skolor, andel (%) 75 68 86 67 80 

 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 


