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Så går det för eleverna i Göteborgs Stads
grundskolor

Nu har elevernas preliminära kunskapsresultat för vårterminen 2020 kommit.
Resultaten visar bland annat att fler elever som går ur årskurs 9 är behöriga
till gymnasiet. Nu börjar arbetet med att analysera varför det går som det gör
för eleverna.

I det preliminära kunskapsresultatet för vårterminen 2020 är fler elever
behöriga till gymnasiet, och meritvärdet för elever som gå ur årskurs 9 ökar.
Det finns en liten nedgång i resultaten för årskurs 3 och 6. Flickorna har



fortfarande bättre resultat än pojkarna.

- Elevernas kunskapsresultat ger en bild av nuläget av vårt arbete med att
utveckla kvaliteten i undervisningen på skolorna. Samtidigt vet vi att
kunskapsresultaten varierar från år till år. Därför är det viktigt att titta på
arbetet över tid, förklarar Anders Samuelsson, enhetschef kvalitet och
utveckling på Göteborgs grundskoleförvaltning.

- Arbetet för att eleverna ska få bättre resultat börjar med mötet mellan
lärare och elev. Det är där kvaliteten i undervisningen blir verklig. Samtidigt
är det bra att se att fler elever är behöriga till gymnasiet jämfört med förra
året. Det betyder att fler elever kan utbilda sig på gymnasiet och få möjlighet
att skapa sig goda förutsättningar för yrkeslivet, säger Lotta Lekander,
utbildningschef på Göteborgs grundskoleförvaltning.

Varför det ser ut som det gör vet vi först i november
Anledningarna till vad som ligger bakom resultaten kan skilja sig åt mellan
skolorna. Nu börjar arbetet att undersöka varför resultaten ser ut som de gör.
Det gör vi tillsammans med rektorerna och lärarna på våra skolor. Analysen
och vad vi behöver göra för att skapa en ännu bättre skola för våra elever
finns med i skolornas verksamhetsplaner som blir klara efter sommaren.
Verksamhetsplanerna blir en del av underlaget i kvalitetsrapporten.
Kvalitetsrapporten blir klar i november.

Årets preliminära resultat på övergripande nivå för
grundskolorna i Göteborgs Stad
Årskurs 9

Andelen elever som når målen i alla ämnen i årskurs 9 ökar med 1,6
procentenheter.

Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram ökar med
2,6 procentenheter.

Det genomsnittliga meritvärdet ökar med 2,3 meritpoäng.

Årskurs 6

Andelen elever som når målen i alla ämnen i årskurs 6 minskar med 1,2
procentenheter.



Årskurs 3

Andelen elever som når kunskapskraven i årskurs 3 (svenska, svenska som
andraspråk, matematik, samhällsorientering och naturorientering) minskar
med 1,3 procentenheter.

Årskurs 1

Andelen elever som når kunskapskraven i årskurs 1  (läsförståelse) ökar med
0,3 procentenheter.
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