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1 Syfte och bakgrund  
Den här resultatrapporten redovisar måluppfyllelse, värdegrunds- och kunskapsresultat och 

strukturella förutsättningar för måluppfyllelse i Halmstads kommuns förskolor, förskoleklasser, 

grundskolor, grundsärskolor och fritidshem läsåret 2020/2021. 

Syftet med rapporten är, förutom att ge bilder av måluppfyllelse och resultat, att utgöra underlag för 

fortsatta analyser och beslut om insatser för en ökad måluppfyllelse på huvudmannanivå.  

När analys av resultaten görs i ett senare skede är det viktigt att påpeka att andra underlag kommer att 

användas upptill och tillsammans med resultaten i denna rapport. De kvalitativa bilder som finns av 

resultat och måluppfyllelse i våra verksamheter, exempelvis insamlade från kvalitetsdialoger med 

förskolor och skolor är minst lika viktiga underlag som de resultat och förutsättningar för resultat 

som den här rapporten beskriver. 

Kvalitetsfaktorer och indikatorer 
Vissa av de diagram och tabeller som återfinns i resultatrapporten är en del av barn- och 

ungdomsförvaltningens kvalitetsstyrning. I kvalitetsstyrningen pratar man om kvalitetsfaktorer och 

kvalitetsindikatorer. En kvalitetsfaktor är ett område som nämnden definierar som särskilt viktigt att 

mäta utifrån nämndens grunduppdrag. Beslutet är en del av verksamhetsplan och budget. En 

Kvalitetsindikator är själva måttet/mätningen av kvalitetsfaktorn. Indikatorn tar förvaltningen fram 

(inget politiskt beslut), och har som mål att visa utvecklingen inom området som bestämts genom 

kvalitetsfaktorn. 

2 Sammanfattning 
Flera indikatorer och mätningar visar på stora brister i likvärdighet och stora skillnader i 

förutsättningar för förskolor och skolor att bedriva en kompensatorisk utbildning. För att ge några 

exempel så syns detta genom stora skillnader i förskolors socioekonomiska index, de stora skillnader 

som finns mellan skolors elevgrupper kopplat till bland annat föräldrars utbildningsnivå och utländsk 

bakgrund och de varaktiga skillnader det finns i gymnasiebehörighet över tid mellan olika skolor i 

kommunen. 

Den skattning mot läroplansmålen som årligen sker i förskolan följer det mönster som setts de 

senaste åren. Målen ”Tala och kommunicera” och ”Demokratiska principer” har dock förflyttat sig 

märkbart i positiv riktning sedan förra året, medan ”Skriftspråk och symboler” har gjort en negativ 

förflyttning i rangordningen av målen. Lägre skattningar ses också inom mål kopplat till 

naturvetenskap och teknik. Vårdnadshavarna är generellt nöjda med förskolan i Halmstads kommun. 

91,2 % av vårdnadshavarna uppger att de utifrån helheten är nöjda med sitt barns förskola. Små 

förändringar ses i barngruppernas storlek (även om de ökat marginellt från föregående år). En ökning 

ses också inom vistelsetiderna (här ses ökningen framför allt ur ett flerårigt perspektiv). 

Behörigheten till gymnasiet är den näst högsta de senaste fem åren, men sjunker i jämförelse med 

föregående år från 83,8 till 82,9 (innan lovskola). Kommunens resultat är dock lägre än snittet för 
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riket med någon procentenhet. En majoritet av eleverna i Halmstads skolor upplever studiero, 

trygghet och att de tillåts vara med och påverka arbetet i skolan. Mätningar av elevernas nyfikenhet 

inför skolarbetet varierar stort mellan skolorna och upplevelsen av att skolarbetet väcker nyfikenhet 

minskar också ju högre upp i årskurserna eleverna kommer. 

Elevers närvaro och frånvaro har under läsåret varit starkt påverkad av den pågående Covid-19-

pandemin. En ökning har framför allt setts hos de elever som är frånvarande mellan 10–20 % och det 

är framför allt i de lägre åldrarna där denna ökning skett. 

Flickor har generellt bättre skolresultat än pojkar såväl i Halmstad som nationellt. Skillnaderna mellan 

flickors och pojkars resultat finns i samtliga årskurser. Differensen mellan flickor och pojkar har ökat 

något jämfört med 2020 när det gäller behörigheten till gymnasiet. Sett över en längre tidsperiod får 

dock skillnaderna mellan flickor och pojkars behörighet just året 2021 ses vara relativt låg. 

Skillnaderna i meritvärden mellan könen är bestående och relativt konstanta över tid. 

Inom grundsärskolan ses en kraftig ökning av volymer med fler inskrivna elever. Tillfälliga lokaler 

försvårar förutsättningarna. En framtida utmaning synliggörs i kompetensförsörjningen då endast 5 

av 25 legitimerade lärare är speciallärarutbildade eftersom det finns ett krav på speciallärarutbildning 

från och med 2028. Kvalitetsbesöken synliggör fortsatta behov av fokus på kunskapsuppdrag och 

arbete med extra anpassningar och särskilt stöd. 

Det pågår ett utvecklingsarbete med att ta fram underlag för att följa fritidshemmets och 

förskoleklassens kvalitet och likvärdighet. Statistikredovisning för fritidshemmets förutsättningar 

skickar dock signaler om en brist på behöriga lärare. Förskoleklassen har tvärtom höga siffror kopplat 

till behörighet. 

 

3 Förskolan 

Om förskolan och förskolans kvalitet 
Förskolan vänder sig till barn 1 - 5 år och är första steget i utbildningsväsendet. Förskolan är en 

frivillig skolform. Från 3 års ålder erbjuds alla barn avgiftsfri allmän förskola tre timmar om dagen 

under terminstid. 

Halmstads kommun är huvudman för 72 förskolor med 4 897 barn inskrivna den 15 maj. Fristående 

huvudmän driver 28 förskolor med 863 inskrivna barn. Inskrivningsgraden är hög i Halmstad jämfört 

med riket. Bland 2-5 åringar går 95% i förskolan. 

Förskolans undervisning ska bedrivas mot de mål som anges i läroplanen. Dessutom ska ett 

värdegrundsarbete, så som det beskrivs i läroplanen, genomsyra hela utbildningen. Strukturella 

förutsättningar påverkar undervisningens och värdegrundsarbetets kvalitet. Barn- och 

ungdomsnämnden följer kvaliteten genom faktorn Måluppfyllelse i förskolan. 
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Kvalitetsavdelningen redovisar följande indikatorer till Barn- och ungdomsnämnden: 

• Förskollärares skattning av måluppfyllelsen 

• Förskollärares skattning av värdegrundsarbetet 

• Vårdnadshavares syn på förskolan 

• Barngruppens storlek 

• Barngruppens storlek för de yngsta barnen 

• Barns vistelsetider 

• Bemanning - barn per årsarbetare 

• Bemanning utifrån barns vistelsetider 

Kvalitet och måluppfyllelse 

Måluppfyllelse gentemot läroplanens mål 

Inför avslut av förskolans pedagogiska år i maj skattar förskollärare i vilken mån utbildningen gett 

varje barn förutsättningar att utvecklas utifrån läroplanens mål och bidragit till varje barns utveckling 

och lärande. Skalan för skattningen är ”inte alls”, ”till viss del”, ”tills stor del” och ”helt”. Resultatet 

ger barn- och ungdomsförvaltningen en fingervisning om förskolans styrkor respektive 

utvecklingsområden kopplat till läroplanens mål och värdegrundsarbetet. 

Förväntningarna är att förskolor beaktar lågt skattade områden vid prioritering av insatser och 

planeringen av undervisningen nästkommande pedagogiska år. Förväntningarna för områden som 

skattats ”inte alls” är att förskolor omgående analyserar och vidtar stödjande åtgärder och att 

förskollärare analyserar och vidtar åtgärder vid planering av kommande undervisning. 

Läroplanens mål är 33 till antalet och motsvarar en stapel i diagrammet som presenteras på nästa sida. 

Stapelns färg motsvarar ett målområde för att skapa överskådlighet. Målen anges med en förkortad 

lydelse. Före vissa mål finns en siffra inom parentes, exempelvis (6) – det anger hur många 

förskollärare som skattat ”inte alls”.  

De tre mål som berör barn som talar ett minoritetsspråk, har annat modersmål än svenska eller är 

teckenspråkstalande skattas enbart om det finns barn i gruppen som berörs av målen. Dessa mål är 

markerade med *. Värdet av dessa tar hänsyn till att de inte skattats av alla. 

Det är små förändringar från skattningen i fjol. Skattningen ”inte alls” har dock ökat från 139 gånger 

till 230, sammantaget för måluppfyllelse och värdegrundsarbetet. Ökningen berör nästintill enbart mål 

kopplat till naturvetenskap och teknik. Samtidigt är det fler som skattar sig ”till stor del” eller ”helt” 

för dessa mål. Målen ”Tala och kommunicera” och ”Demokratiska principer” har förflyttat sig 

märkbart i positiv riktning sedan förra året, medan ”Skriftspråk och symboler” har gjort en negativ 

förflyttning i rangordningen av målen. 
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Värdegrundsarbetet 

I samma skattning som måluppfyllelsen efterfrågas resultatet av värdegrundsarbetet genom åtta 

frågor. Dessa utgår från Skolverkets beskrivning av innehållet i värdegrundsarbetet. Om 

skattningsresultatet för värdegrundsarbetet läggs bredvid skattningen av målen, framkommer att 

värdegrundsarbetet skattas generellt högt och variationen mellan de åtta områdena är liten. 

 

 

 

Vårdnadshavarnas syn på förskolan 

Vårdnadshavarna hörs vart annat år om deras upplevelse av förskolans kvalitet. Vårdnadshavarna har 

inte insyn och kompetens att värdera kvaliteten. Däremot kan deras uppfattningar vara ett av flera 

underlag i en dialog om kvalitet och stödja en inriktning på kvalitetsarbetet. 

Enkäten ställer 20 frågor och det ges utrymme för fria synpunkter till förskolan respektive 

förvaltningen. Nedan presenteras ett urval av svaren. Procentsatsen anger andelen som svarat ” 

stämmer helt och hållet” och ”stämmer ganska bra”. Svaren här gäller enbart kommunala förskolor. 
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Vårdnadshavarenkät 2017 2019 2021 

Det är tydligt att kränkande behandling och diskriminering inte 
accepteras på förskolan 

85,5% 85,6% 82,8% 

Personalen stimulerar mitt barns lust att lära. 92,1% 92,2% 90,6% 

Personalen ger mitt barn inflytande och uppmuntrar 
honom/henne att ta ansvar i verksamheten 

73,8% 76,0% 72,2% 

Personalen utmanar och ger mitt barn det stöd det behöver. 86,0% 86,9% 84 % 

Jag upplever att mitt barn känner sig trygg och trivs på 
förskolan. 

94,9% 94,3% 95,1% 

Jag upplever ett gott bemötande från personalen 95,1% 93,9% 94,2% 

Som helhet är jag nöjd med mitt barns förskola. 92,9% 92,2% 91,2% 

Källa: Kvalitetsavdelningen 

Strukturella förutsättningar 

Barngruppens storlek 

Barngruppens storlek varierar under året med flest barn inskrivna på våren, innan en ålderskull slutar 

för att börja i förskoleklass. Därför har förvaltningen fyra mätdatum, jämnt fördelade under året som 

ger ett genomsnitt för året. SCB samlar enbart in uppgifter för 15 oktober, vilket gör att denna 

statistik skiljer sig åt från nationella uppgifter. 

Barngruppens storlek, liksom barn per årsarbetare har varit nyckeltal som under decennier mätt 

förskolans kvalitet. Skolverket har riktlinjer för barngruppens storlek och staten har vid flera tillfällen 

riktat statsbidrag för att påverka personaltätheten. Forskning visar att dessa strukturella faktorer är 

betydelsefulla men att personalens utbildning, möjlighet till kompetensutveckling, arbete med 

planering och uppföljning påverkar kvaliteten i högre grad. Barngrupperna har under flera år varit 

något större i Halmstad än snittet för riket, med ungefär ett barn mer per grupp. 

  

Källa: Planeringsavdelningen. 
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Barngruppens storlek för de yngsta barnen 

Förskolans yngsta barn (under tre år) och barn i behov av särskilt stöd har störst behov av anpassade 

barngrupper med färre relationer. Därför är Skolverkets riktlinjer för barngruppens storlek lägre för 

de yngsta barnen. Lämplig gruppstorlek för dessa är 6 - 12 barn. 

21.05.15 var 1 889 barn inskrivna födda 2018 eller senare. 

7 % (12 % 2020) av barnen under tre år går i grupper med 12 barn eller färre vilket motsvarar 

Skolverkets riktmärke för åldersgruppen. 

De flesta barn under tre år, 80 % (79 % 2020), går i grupper med 13–17 barn. 

13 % (9 % 2020) av de yngsta barnen (248 barn) går i grupper med 18 barn eller fler. 

Källa: Planeringsavdelningen 

Barns vistelsetider 

Alla inskrivna barn har rätt att närvara och ta del av utbildningen 15 timmar per vecka. Därutöver 

påverkas vistelsetiden om vårdnadshavarna förvärvsarbetar eller studerar. Nedan redovisas den 

bokade snittvistelsetiden per vecka. Den bokade vistelsetiden är den tid som verksamheten planerar 

aktiviteter efter och långsiktigt bemannar för. Mätpunkt är den 15 maj. Nedgången i år hänger 

troligtvis ihop med corona-pandemins effekter på arbetsmarknaden. 

 

Källa: Planeringsavdelningen. 

 

Bemanning - barn per årsarbetare 

Måttet barn per årsarbetare anger hur många barn en heltidspersonal leder utbildningen för. Det finns 

nationell statistik att följa på nationell nivå långt tillbaka i tiden. Statistiken gäller 15 september, vilket 

innebär att senast uppgift är från föregående år. Halmstad har i princip samma bemanning som övriga 

riket. 
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Källa: SCB http://www.jmftal.artisan.se (går att göra jämförelser bakåt) 

Bemanning utifrån barns vistelsetider 

Behov av bemanning i förskolan påverkas av flera faktorer så som barnens ålder, förskolans 

socioekonomiska index och barnens snittvistelsetider. Under en längre tid har barns vistelsetider ökat 

vilket i viss mån utarmat bemanningen. Därför används indikatorn. Ett högre värde anger att varje 

medarbetare får fler barnkontakter. 

 

Källa: SCB http://www.jmftal.artisan.se samt HR-avdelningen 

 

Andelen inskrivna barn i förskolan 

Förskolan är en frivillig skolform. Förutsättningar att nå målen i grundskolan påverkas av att barn går 

i förskolan. Det sambandet finns särskilt för flerspråkiga barn som inte möter svenska i hemmet. 
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Därför genomför förvaltningen insatser för att nå fler barn från och med hösten 2021. Indikatorn är 

ny 2021. 

 

Källa: Planeringsavdelningen 

Antalet barn som ej går i förskola 

Indikatorn är ny 2021, av samma anledning som föregående indikator. 

 

Källa: Planeringsavdelningen 
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Likvärdighet 
Skollagen föreskriver att utbildningen ska vara likvärdig. En strävan ska vara att kompensera för de 

skillnader barn bär med sig för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

 

Källa: Ekonomiavdelningen 

 

 

4 Förskoleklass 
Förskoleklassen är en obligatorisk ettårig skolform för elever i sexårsåldern. Halmstads kommun har 

27 skolor med förskoleklass. Tre fristående skolor omfattar också förskoleklass. Den 15 oktober 2020 

var 1 228 elever inskrivna i förskoleklassen i Halmstad, varav 1148 i kommunal förskoleklass. 
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Förskoleklassens undervisning ska bedrivas mot de övergripande mål, syfte och centrala innehåll som 

anges i läroplanen. Dessutom ska ett värdegrundsarbete, så som det beskrivs i läroplanen, genomsyra 

hela utbildningen. Strukturella förutsättningar påverkar undervisningens och värdegrundsarbetets 

kvalitet. 

Förvaltningen genomför en uppföljning av förskoleklassen för att belysa de strukturella 

förutsättningarna. I år publiceras enstaka data för förskoleklassen, men insatser finns i förvaltningens 

utvecklingsplan för att arbeta fram fler indikatorer för att följa förskoleklassens arbete. 

 

Ovan diagram synliggör att Halmstads kommun har ett något högre elevantal per lärare än snittet för 

riket. Utvecklingen över tid har varierat något kring 20 elever per heltidsanställd. 
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Ovan diagram synliggör att det stora flertalet av personal som undervisar i förskoleklassen i 

kommunens skolor är behöriga. 

 

Ovan diagram synliggör att cirka en fjärdedel av Halmstads elever är födda utomlands eller kommer 

från familjer med utländsk bakgrund. Hur elever med olika förutsättningar och bakgrund fördelas 

mellan skolor redogörs för i avsnittet om likvärdighet längre fram i den här rapporten. 

5 Grundskolan 
Grundskolan är nioårig och vänder sig till elever som genomgått förskoleklassen. 

Halmstads kommun är huvudman för 31 grundskolor med 9 671 elever. Fristående huvudmän driver 

4 skolor. Sammanlagt går 10 938 elever i grundskolan i Halmstad. 

Grundskolans undervisning ska bedrivas mot de övergripande målen i läroplanen samt syftet och det 

centrala innehållet för respektive ämnes kursplan. Dessutom ska ett värdegrundsarbete, så som det 

beskrivs i läroplanen, genomsyra hela utbildningen. Strukturella förutsättningar påverkar 

undervisningens och värdegrundsarbetets kvalitet. Nedan anges statistik kopplat till betyg, 

bedömningar, enkäter och strukturella faktorer. 



14 
 

 

Källa: Planeringsavdelningen och Skolverket 

Diagrammet ovan visar andelen behöriga till gymnasiet över tid och för det senaste läsåret.  Värdet 

för Halmstads kommunala skolor återfinns i diagrammet med siffror. Behörigheten för de 

kommunala skolorna i år är den näst högsta den senaste femårsperioden, 82,9%. Märkbart är att 

snittet för riket har ökat i högre grad än Halmstads snitt (jämför ljusblå och grön linje) under samma 

period. 

Det modellberäknade värdet som genereras utifrån vad Halmstads kommuns skolor ”borde 

förväntas” klara av att prestera utifrån elevernas förutsättningar publiceras senare i höst. Ser man till 

faktiskt resultat jämfört med modellberäknat värde presterar Halmstads kommuns skolor i snitt 1 

procentenhet lägre resultat än förväntat resultat (jämför mörkblå och grön linje) under den period det 

finns resultat. 
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Källa: Planeringsavdelningen och Skolverket 

Resultatet för Halmstads kommunala förskolor presenteras med värden i tabellen. Det genomsnittliga 

meritvärdet i årskurs 9 för Halmstads kommunala grundskolor ligger kvar på samma nivå som förra 

året. Det genomsnittliga meritvärdet är 226 (grön linje) i jämförelse med det genomsnittliga 

meritvärdet för kommunala skolor i riket 231 (ljusblå linje). 

213

225

222

226 226

210

215

220

225

230

235

240

2017 2018 2019 2020 2021

Meritvärde i åk 9, (17 ämnen)

Halmstad modellberäknat värde Halmstad samtliga huvudmän

Halmstad kommunala skolor Riket samtliga huvudmän

Riket kommunala skolor



16 
 

Gymnasiebehörighet och meritvärde årskurs 9  

 

Källa: Planeringsavdelningen 

Liksom tidigare år finns stora variationer i kunskapsresultat mellan skolor. I diagrammet ovan visas 

skillnader mellan skolor för genomsnittlig behörighet i årskurs 9 från 2017 till 2021. Varje linje i 

diagrammet representerar en högstadieskola (den mörkblå linjen representerar snittet för Halmstads 

kommunala skolor). Som framgår av diagrammet har stora skillnader i behörighet funnits över tid och 

det är (med något undantag) samma skolor som över tid presterar en högre respektive lägre 

behörighet. Diagrammet synliggör också att det på vissa skolor finns en stor variation mellan åren 

inom skolan.  

2021 skiljer det 36 procentenheter mellan skolan med högst och lägst behörighet till gymnasiet. 2017 

var skillnaden betydligt mindre, 27 procentenheter.  
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Källa: Planeringsavdelningen 

Diagrammet ovan visar att det även i det genomsnittliga meritvärdet återfinns stora skillnader mellan 

Halmstads skolor.  

Resultatskillnader mellan pojkar och flickor  

Flickor har generellt bättre skolresultat än pojkar såväl i Halmstad som nationellt. Det gäller samtliga 

årskurser. I diagrammen nedan visas skillnader mellan pojkars och flickors behörighet till gymnasiet 

och genomsnittliga meritvärde. Differensen har ökat något jämfört med förra året (2020) när det 

gäller behörighet till gymnasiet. Sett över en längre tidsperiod får dock skillnaderna mellan flickor och 

pojkars behörighet 2021 ses vara relativt låg. Skillnaderna i meritvärden mellan könen är bestående 

och relativt konstanta över tid.  

 

Källa: Planeringsavdelningen 



18 
 

Betygsutfall i förhållande till elevernas bakgrund  

Elevernas bakgrund har stor betydelse för deras skolresultat. Skolan ska genom det kompensatoriska 

uppdraget förmå att jämna ut de skillnader som finns och som ger eleverna olika förutsättningar att 

klara utbildningens mål. Skollagen föreskriver att utbildningen ska vara likvärdig inom varje skolform 

och inom fritidshemmet. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. (SFS 2010:800 kapitel 4, § 9) 

 

Källa: SCB 

Diagrammet ovan synliggör genom de blå staplarna hur stort antal elever som enligt beräknings-

modeller av SCB inte förväntades bli behöriga för gymnasiet av de eleverna som lämnade högstadiet 

efter läsåret 2020-2021. Den lila stapeln visar på motsvarande sätt det faktiska resultatet, det vill säga 

antalet elever som i verkligenheten inte nådde en gymnasiebehörighet när de slutade årskurs 9.  

Diagrammet ovan synliggör att skolhuvudmannen har valt att fördela ett större antal elever som 

skattas ej nå behörighet till vissa av sina skolor (se skolor med hög blå stapel till vänster i 

diagrammet). Vidare visar diagrammet att flertalet av kommunens skolor inte förmår kompensera för 

elevernas förutsättningar. De skolor som har en särskilt hög blå stapel tenderar också att ha en ännu 

högre lila stapel bredvid sig. Det finns ingen skola i kommunen som enligt den här statistiken lyckats 

nå en högre gymnasiebehörighet hos sina elever än vad som SCB på förhand prognosticerade enligt 

sina beräkningsmodeller. Ett liknande diagram kommer att redovisas under rubriken Likvärdighet 

längre fram i rapporten, men då utvidgas urvalet av elever och vi undersöker hur det sett ut de senaste 

fem åren.    
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Källa: SCB 

Diagrammet ovan synliggör SCB:s skattade meritvärde för elevgruppen som gick ur årskurs 9 

föregående läsår jämfört med faktiskt meritvärde. Diagrammet synliggör skillnader i meritvärde 

mellan skolor. Vidare ses att merparten av skolorna har ett högre genomsnittligt meritvärde i 

verkligheten än det på förhand skattade resultatet. På de fyra skolorna till vänster i diagrammet 

synliggörs dock negativt avvikande differenser mellan skattat värde och elevernas faktiska meritvärde.   

 

 

Källa: SCB 
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Diagrammet ovan synliggör att elevers förutsättningar och hemmiljö spelar stor roll för hur man 

lyckas i skolan i Halmstad. Elever vars föräldrar som har eftergymnasial utbildning lyckas bli behöriga 

till yrkesprogram i högre utsträckning. Utvecklingen har varit relativt konstant sedan 2017. Notera att 

2021 års siffror visar på att skillnaderna mellan dessa två elevgrupper ökar, både genom att den lila 

linjen avviker uppåt och den ljusblå nedåt. 

 

Spindeldiagrammet ovan synliggör en samvariation mellan föräldrars utbildningsnivå och huruvida 

eleven blir behörig till gymnasiet eller ej. Där den blå och lila linjen möter varandra lyckas skolan 

kompensera för föräldrars utbildningsbakgrund. Diagrammet ovan synliggör att det finns en variation 

inom huvudmannens verksamheter i vilken mån skolorna lyckas med detta. 
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Diagrammet ovan synliggör fördelningen av elever på skola och föräldrars olika utbildningsbakgrund. 

Skolornas storlek skiljer sig åt, men också hur hög andelen av stapeln på respektive skola som är lila 

respektive blå. På vissa skolor har en majoritet av eleverna föräldrar med högst gymnasial utbildning, 

medan det på andra skolor ser tvärt om ut. Föräldrars utbildningsbakgrund anses enligt forskning vara 

en av de mest avgörande bakgrundsfaktorerna till att lyckas i skolan.  

Betyg per ämne 

Det finns skillnader i resultat mellan olika ämnen. Måluppfyllelsen i de olika ämnena varierar till viss 

del beroende på årskurs men generellt är matematik och svenska som andraspråk de ämnen där lägst 

andel av eleverna som läst ämnet når målen. Bland de elever i årskurs 9 som saknar godkänt i ett 

ämne för att uppnå grundläggande gymnasiebehörighet är matematik det vanligaste ämnet de saknar 

godkänt i 14 %. Av de elever som läser SvA är motsvarande siffra 33 %. 

 

Källa: Planeringsavdelningen 

Betygsresultat och preliminär behörighet för årskurs 6–8 
I nedanstående diagram visas andelen elever i årskurs 6, 7 och årskurs 8 som är preliminärt behöriga 

till gymnasiet 2021 men också hur stor andel av eleverna som var obehöriga föregående år. Det går att 

utläsa från diagrammet att resultaten är stabila mellan läsåret 19/20 och 20/21. Mellan 23–25 procent 

av eleverna är obehöriga i årskurs 6, 7 och 8 och siffan är nästa identisk från föregående år för 

respektive elevgrupp vilket den grå och gula linjen visualiserar i diagrammet. 
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Källa: Planeringsavdelningen 

Liksom tidigare år finns stora variationer i kunskapsresultat mellan skolor. I diagrammet nedan visas 

skillnaderna mellan skolor för preliminär genomsnittlig behörighet i årskurs 8, 7 och 6. Årets resultat 

innebär inga större förändringar vad gäller den femtedel av skolorna som har högst respektive lägst 

gymnasiebehörighet. 
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Terminsbetyg i årskurs 6 

Preliminär statistik från vårterminen 2021 i årskurs 6 visar i nedanstående tabell att det är totalt 65% 

av eleverna som uppnått godkända betyg (A-E) i samtliga lästa ämnen. 2020 var siffran 68,3 procent 
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av eleverna som nådde kunskapskraven i samtliga ämnen. Det tyder på en minskning med 3,0 

procentenhet jämfört med 2020.  

I årskurs 6 får inte alla elever undervisning i samtliga ämnen, vilket innebär att antalet betygsatta 

ämnen varierar såväl mellan elever, som över tid. Jämförelser av terminsbetygen behöver därför göras 

med försiktighet. 

 

Källa: Planeringsavdelningen 

Precis som i årskurs 9 noteras även skillnader i resultat beroende på föräldrars utbildningsbakgrund.  
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Tittar vi närmare på fördelning av betyg i olika ämnen. Uppgifterna baseras på de ämnen som ingått i 

respektive elevers utbildning. Störst andel elever har nått målen i teknik, bild och slöjd. I svenska som 

andraspråk och matematik är måluppfyllelsen lägst. 

 

Tabell. Betygsfördelning per ämne årskurs 6 Halmstads kommunala skolor år 2021 

Källa: Planeringsavdelningen 

I tabellen visas utvecklingen av terminsbetygen i årskurs 6 mellan våren 2020 och våren 2021 för ett 

urval av ämnen. Ämnen som redovisas är engelska, matematik, svenska, svenska som andraspråk, 

bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa samt slöjd. I tabellen jämförs också Halmstads 

siffror med samtliga skolor i Sverige. Statistik våren 2021 visar en minskning jämfört med den slutliga 

officiella statistiken våren 2020 för nästan samtliga dessa ämnen utom för slöjd där siffrorna där det 

knappt skett någon förändring och för hem och konsumentkunskap, där det ökat något. Bland de 

undersökta ämnena är det störst förändring i bild och matematik. 
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Kunskapsbedömningar i Unikum 

I nedanstående diagram visas alla kunskapsbedömningar genomförda i Unikum vårtermin 2021 

fördelat per årskurs. Noterbart är att andelen elever som förväntas nå längre än aktuell årskurs ökar 

med årskurs. Fler elever bedöms med insats krävs i årskurs 4 och uppåt. 
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Måluppfyllelse åk 1-5 
I diagrammet nedan visas andel elever som nått målen för undervisningen i alla ämnen som eleverna 

läst per årskurs i jämförelse med föregående år. Måluppfyllelsen är högre för de lägre årskurserna 

jämfört med måluppfyllelsen i årskurs 4 och 5. Andelen elever som nått målen i alla ämnen har 

minskat i årskurs 5 jämfört med förra året. Andelen elever som nått målen i alla ämnen i årskurs 1 är i 

stort sett oförändrad. I årskurs 2, 3 och 4 är något högre.  
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Diagrammet visar andel (%) elever som nått förväntade kunskaper för årskurs 1–5 Halmstads 

kommunala skolor år 2021. 

Källa: Planeringsavdelningen 

Nationella prov 
Nedanstående diagram visar andelen elever som klarat alla nationella prov i matematik och svenska/ 

svenska som andra språk 2021, 2019 och 2018. På grund av Covid-19 genomfördes inga ämnesprov 

för åk 3 under läsåret 2019/2020. Motsvarade siffror i matematik för kommunala skolor på riksnivå 

är 67% 2018 och 62% 2019. I svenska/SvA har 71% de elever som genomfört proven klarat alla 

nationella delprov 2018 och 74% 2019. 

 

Källa: Planeringsavdelningen och Kolada 

Likvärdighet 
Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. 

Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar.  
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Kvalitet i skolverksamhet är inte enbart en fråga om vad som sker i skolan och vad det leder till. Det 

handlar också om de förutsättningar som verksamheten har till förfogande. Kvalitet som helhet ska 

därför förstås som skolverksamhetens alla delar, där förutsättningar och processer förenklat kan antas 

leda till elevernas resultat.  

Bland Halmstads grundskolor finns en stor variation och spridning vad gäller socioekonomiskt index. 

Skolorna kan delas in i två grupper; lågindex (0–100) och högindex (101–200) och högindex. Skolor 

med låga index är de skolor där eleverna statistiskt har socioekonomiskt sett bäst förutsättningar och 

för högindexskolorna är det tvärtemot. Läsåret 2020/2021 fanns det 21 stycken lågindexskolor och 

11 högindexskolor. På skolnivå är variationerna i socioekonomiskt index stora, från det lägsta värdet 

52 till det högsta 192. Sammantaget innebär denna indexering alltså att skolor med högt index 

kompenseras resursmässigt i jämförelse med skolor med lågt index. 

 

Diagrammet ovan synliggör antal nyanlända elever fördelade per skola de senaste 6 åren (ljusblå), 

4åren (lila) respektive 2 åren (grön). De skolor som är placerade till höger i diagrammet är de skolor 
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som över tid har tagit emot absolut flest nyanlända elever. Diagrammet synliggör att fördelningen av 

nyanlända över kommunens skolor är högst ojämn. Skolorna har med bakgrund av detta högst olika 

förutsättningar att arbeta med och olika stort kompensatoriskt uppdrag.    

Källa: SCB 

Diagrammet ovan synliggör både antal och andel elever med utländsk bakgrund fördelade på skola. 

Även i detta diagram synliggörs den segregation som finns i kommunen och hur skolsegregation och 

boendesegregation samvarierar. På skolorna längst till höger i diagrammet finns i stort sett 0 % andel 

elever med utländsk bakgrund. Motsvarande visar skolorna till vänster upp en andel där drygt 90 % av 

eleverna har utländsk bakgrund. Ett annat sätt att förstå diagrammet är att på 5 av 31 skolor har över 

30 % av eleverna utländsk bakgrund. Vidare har 5 av 31 skolor mellan 10-30% elever med utländsk 

bakgrund och på 21 av 31 skolor ligger andelen under 10 %. För att ytterligare förstå skolornas olika 

förutsättningar så bör man också betänka att elever med utländsk bakgrund på skolor med lägre index 

(de till höger i diagrammet) tenderar att ha föräldrar med högre utbildningsnivå, vilket ofta visar sig 

underlätta för skolans möjlighet att kompensera. 
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Källa: SCB 

Diagrammet ovan synliggör genom de blå staplarna hur stort antal elever som enligt 

beräkningsmodeller av SCB inte förväntades bli behöriga för gymnasiet under perioden 2017-2021. 

Den lila stapeln visar på motsvarande sätt det faktiska resultatet, det vill säga hur stort antalet var som 

inte i verkligenheten nådde en gymnasiebehörighet när de slutade nian. Diagrammet ovan synliggör 

att skolhuvudmannen har valt att fördela ett större antal elever som inte skattas nå behörighet till 

vissa av kommunens skolor. Diagrammet visar också att flertalet av kommunens skolor inte förmår 

kompensera för elevernas förutsättningar. De skolor som har en särskilt hög blå stapel tenderar också 

att ha en ännu högre lila stapel bredvid sig. Det finns endast två av högstadieskolorna (de längst till 

höger) som enligt den här statistiken lyckats nå en högre gymnasiebehörighet hos sina elever än vad 

SCB genom sina modellberäkningar har prognosticerat för elevgruppen.  

Värdegrund 
Under 2020 genomfördes Elevernas syn på skolan i åk 3-9 och 2019 genomfördes Elevernas syn på skolan i 
åk 3, 5 och 8. 82 % av alla elever har svarat, högre svarsfrekvens för de lägre åldrarna än för de 
högre. För att följa progressionen för denna elevgrupp har resultatet för åk 4, 6 och 9 2020 jämförts 
med resultatet för samma elevgrupp resultat 2019 vad gäller fem frågor.   

 
Nedan ges en kortfattad bild gällande fem frågor som huvudmannen ser som lämpliga att följa över 
tid.  
 

När det konstateras att eleverna instämmer i påståendet så innebär det att eleverna antingen har svarat 
”Stämmer helt och hållet” eller ”Stämmer ganska bra”. Detta gäller samtliga kommentarer nedan. 
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Jag känner mig trygg i skolan   

 

 
En majoritet av Halmstads kommuns elever uppger att de känner sig trygga i skolan. Tryggheten 
håller sig konstant över årskurserna. Flickorna i de högre årskurserna känner sig mindre trygga än 
pojkarna. 
  
Om en jämförelse görs mellan 2019 och 2020 konstateras att resultaten ligger på nästan exakt samma 
resultat som föregående år.  
 

Resultatet för åk 9 2020 motsvarar resultatet i åk 8 2019; det vill säga flickorna känner sig mindre 
trygga än pojkarna; det gäller även eleverna i åk 6 2020. För eleverna i åk 4 är det bara en liten 
skillnad mellan könen. Flickorna har också i mindre utsträckning svarat ”Stämmer helt och hållet” på 
frågan om trygghet.    
 

Jag har arbetsro/studiero på lektionerna 
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En majoritet av eleverna upplever att de har arbetsro/studiero på lektionerna. Arbets-
/studieron håller sig konstant över årskurserna. Flickorna i de högre årskurserna upplever 
sämre studiero än pojkarna.  
 
I åk 4 2020 är det i princip identiskt svar mellan flickor och pojkar. 79 % av eleverna upplever att de 
har studiero på lektionerna. 2019 var motsvarande resultat 71 %. Framför allt är det pojkarna som 
upplever en bättre studiero 2020, en ökning med nästan 6 procentenheter.  
 
Gällande åk 5 2019 och åk 6 2020 så ser vi ett försämrat resultat gällande studieron från   
83 % 2019 jämfört med 77 % 2020. Det är framför allt flickors upplevelse av studiero som minskat.  
 

Gällande åk 8 2019 jämfört med åk 9 2020 så är det ingen förändring (79 %).  
  
Flickorna i åk 9 2020 upplever, precis som när de gick i åk 8 mindre studiero än pojkarna. Flickornas 
upplevelse av studieron har minskat mellan åk 8 och åk 9. 87 % av pojkarna upplever studiero i åk 9 
jämfört med 82,5 % i åk 8 2019. För flickorna är motsvarande resultat 73 % åk 9 2020 och 75 % 
2019. Även i åk 6 upplever flickorna sämre studiero än pojkarna, den skillnaden syns inte i årskurs 4.  

 

Vi elever är med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter  

 

 
En majoritet av eleverna upplever att de är med och påverkar hur de arbetar med olika skoluppgifter. 
Upplevelsen av att vara med och påverka minskar med åldern. Flickor och pojkar upplever påverkan 
lika stor. 
 

I åk 4 2020 är det inga större skillnader i resultat mellan flickor och pojkar inte heller någon 
nämnvärd förändring mellan 2019 och 2020.  
 

Mellan åk 5 och åk 6 för de olika åren syns ett försämrat resultat i denna fråga, 85 % 2019 jämfört 
med 76 % 2020 (se diagram ovan). Däremot noteras ingen nämnvärd skillnad mellan könen i denna 
fråga.  
  
Mellan åk 8 och åk 9 2019 och 2020 är det ingen förändring. Däremot en nedåtgående trend gällande 
att ju äldre eleverna blir desto mindre inflytande upplever de att de har över skolarbetet. 67 % av 
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eleverna i åk 9 upplever att de har inflytande över skolarbetet vilket är nästan 10 procentenheter lägre 
än för åk 6. 
 

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer  

 

 
 

Upplevelsen av att vara nyfiken på skolarbetet sjunker med åldern. Flickor och pojkar 
upplever nyfikenheten lika stor.  
  
I åk 4 2020, är det inga större skillnader mellan flickor och pojkar. 2019 svarar 83 % att skolarbetet 
gör dem så nyfikna att de får lust att lära sig mer. Motsvarande resultat för 2020 är 80 %. Mellan åk 5 
och åk 6 har resultatet dalat gällande nyfikenheten, 74% av eleverna i åk 5 2019 upplever att 
skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer. I åk 6 2020 har detta sjunkit 
till 61 %. Flickor är mer positiva än pojkar i denna fråga men det är inga stora skillnader mellan 
könen. 
 

Åk 9 2020 är nästan inga skillnader jämfört med samma elevkull 2019. Pojkar upplever i något högre 
utsträckning än flickor att skolarbetet gör dem så nyfikna att de får lust att lära sig mer, 44 % av 
pojkarna jämfört med 40 % av flickorna. Flickorna var 2019 något mer nyfikna på skolarbetet (44 %) 
jämfört med 2020 (40 %). De elever som är minst nyfikna på skolarbetet är dock eleverna i åk 8 där 
enbart 38 % som svarar detta.   
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Mina lärare ger killar och tjejer samma förutsättningar  

 
 

En majoritet av eleverna upplever att deras lärare ger flickor och pojkar samma förutsättningar. 
Upplevelsen av detta minskar med åldern. Flickor upplever i högre utsträckning är pojkar att de får 
samma förutsättningar.   
 

I åk 5 2019 ansåg 92 % av eleverna att lärarna gav dem samma förutsättningar, flickorna var mer 
benägna att svara att detta stämde; i åk 6 2020 är det liknande resultat och samma tendens gällande 
skillnader mellan könen dvs att flickor är mer positiva än pojkar.  
  
Åk 9 2020 tycker 79 % ingen nämnvärd skillnad mot åk 8 2019. Flickornas resultat på 86 % är 
konstant jämfört med året innan medan pojkarnas resultat har sjunkit något från 2019 från 
75 % till 72 %.   
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Frånvaro 
Läsåret 2020/21 präglades av Corona-pandemin där det var hög frånvaro bland eleverna. 

Distansundervisning genomfördes för årskurs 7–9 (på heltid och växelvis) fram till och med vecka 16. 

 

I ovanstående diagram kan man utläsa hur många elever som varit frånvarande i grundskola och 

grundsärskola i olika intervall under föregående läsår jämfört med läsåret 2019/20. Elever i den första 

gruppen, det vill säga mellan 10–20 %, har ökat sedan föregående läsår. Det är framför allt i de lägre 

åldrarna där denna ökning skett. Statistiken är fortfarande osäker kopplad till de elever som har 80–

100% frånvaro, där visar nämligen andra undersökningar att antalet är högre. Det kan bero på att 

skolorna inte registrerar individuella scheman i Skola24.  

Nedanstående diagram visar på andel elever med mer än 10 % frånvaro utifrån varje skolas totala 

elevantal under läsåret 2020/21 uppdelat på respektive skola. 

 

Källa: Planeringsavdelningen 
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Andel elever med mer än 10% frånvaro
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Grundsärskolan 

Antal barn och skolor 

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan. Grundsärskolan i Halmstads kommun består av fem 

särskoleenheter: Lummerskolan, Getingeskolan, Fyllingeskolan, Östergårdsskolan samt 

Slottsjordsskolan. Från och med hösten 2021 flyttar Östergårds särskola till Slottsjordsskolan vilket 

gör att detta blir kommunens största grundsärskola. Fyllingeskolans särskola är under avveckling och 

tar endast emot elever i årskurs 8-9 från och med hösten 2021. 

I Halmstads kommun går i juni 2021: 93 elever i grundsärskola. Utöver detta är 30 elever 

individintegrerade i grundskola. 

Grundsärskolans undervisning ska bedrivas mot de övergripande målen i läroplanen samt syftet och 

det centrala innehållet för respektive ämnes kursplan. Dessutom ska ett värdegrundsarbete, så som 

det beskrivs i läroplanen, genomsyra hela utbildningen. Strukturella förutsättningar påverkar 

undervisningens och värdegrundsarbetets kvalitet. Nedan anges kortfattat strukturella förutsättningar 

och beskrivning av kvalitet, måluppfyllelse och värdegrundsarbetet. 

Strukturella förutsättningar 

Lokaler 

Grundsärskolorna i kommunen befinner sig till största del i tillfälliga lokaler. Alla enheter utom 

Lummerskolan befinner sig i lokaler som inte är byggda för att inrymma grundsärskoleverksamhet. På 

framförallt Östergård och Getinge har man under läsåret upplevt lokalerna som icke ändamålsenliga 

för elevgruppen och dess storlek. 

Personal 

För behörighet att undervisa i grundsärskola ska läraren inneha speciallärarutbildning med inriktning 

utvecklingsstörning. Under en period får dock lärare som anställdes före den 1 juli 2011 ansvara för 

undervisning och betygssättning i grundsärskolan, även om de inte har legitimation. Detta gäller fram 

till den 30 juni 2028. 

I grundsärskolan arbetar i juni 2021 25 legitimerade lärare varav 5 är speciallärare och 1 

specialpedagog. 

 

Kvalitet och måluppfyllelse 

Inom grundsärskolan genomförs årliga kvalitetsbesök från huvudmannens håll. Kvalitetsbesöken 

innefattar pedagogernas självskattning, intervju samt besök i klass. De resultat som kommer ur 

kvalitetsbesöken är kvalitativa bedömningar kring värdegrundsarbete, arbetet med att sätta mål och 

göra bedömningar, samverkan med civilsamhälle och näringsliv med mera. 

Vid årets kvalitetsbesök konstateras fortsatt behov av att arbeta med extra anpassningar och särskilt 

stöd samt behov av kollegialt samarbete inom och mellan grundsärskolorna. 
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Elever som läser ämnesinriktningen i grundsärskolan har rätt att få betyg om de och vårdnadshavarna 

begär det. Läsåret 2020/2021 var det 25 elever som begärde och fick betyg. Om elev och 

vårdnadshavare inte begär betyg ska sådant inte sättas. Betygen har ingen praktisk betydelse.  

Värdegrundsarbete 

Arbetet med värdegrund är ständigt närvarande i grundsärskolan vilket också konstateras vid 

kvalitetsbesöken. Lärarna i grundsärskolan skattar elevernas välmående i skolan mycket högt och 

lärarnas bedömning är i samtliga intervjuer som genomförts att eleverna i grundsärskolan generellt har 

högre trivsel än eleverna i grundskolan, bland annat med hänvisning till den höga personaltätheten. 

Det finns idag inget verktyg för att mäta eleverna i grundsärskolans trivsel på motsvarande sätt som i 

“Elevernas syn på skolan”; ett sådant verktyg är dock under framtagande. 

Fritidshemmet 
Fritidshem finns på samtliga skolor som omfattar förskoleklass och grundskola/grundsärskola till och 

med årskurs fem. Fritidshem kompletterar utbildningen i dessa skolformer. 

Fritidshemmets undervisning ska bedrivas mot de övergripande mål, syftet och det centrala innehållet 

som anges i läroplanen. Dessutom ska ett värdegrundsarbete, så som det beskrivs i läroplanen, 

genomsyra hela utbildningen. Strukturella förutsättningar påverkar undervisningens och 

värdegrundsarbetets kvalitet. Nämnden har ännu inte fastställt kvalitetsfaktor som berör fritidshem, 

därför finns inte heller fastställda indikatorer.  

Det pågår ett arbete med att ta fram underlag för att följa fritidshemmets kvalitet och likvärdighet. 

Följande statistik kan beskriva strukturkvaliteten i fritidshem. 

• 4 385 elever är inskrivna i fritidshem 

• 77,6 % av eleverna 6-9 år är inskrivna i fritidshem 

• 14,2 % av eleverna 10-12 år är inskrivna i fritidshem 

• 92,5 % av de inskrivna eleverna i fritidshem går i kommunala skolor 

• 40 % av personalen har en pedagogisk högskoleutbildning 

• Det går 20,8 elever per årsarbetare, men 10,9 elever per anställd i fritidshemmet. Det visar att flera av 

de anställda i fritidshemmet arbetar deltid eller samtidigt arbetar i förskoleklassen eller grundskolan. 

Källa: Skolverket jämförelsetal 
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Källa Planeringsavdelningen 

Nedan redovisas hur många elever i varje ålderskull som inte är inskrivna i fritidshem 2020 och 2021.

 

Källa Planeringsavdelningen 

 


