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Förslag till beslut
Barn och utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Statistiken i denna redovisning visar att resultaten för elever i grundskolor i Ekerö
fortsätter att vara god. Statistiken visar också att resultaten fortsätter att förbättras.
Liksom tidigare år ökar resultaten när det gäller den fonologiska screeningen i
förskoleklass mellan mätningen i september och i maj. Jämförelser med tidigare år
visar att andelen elever i behov av fortsatta språklekar minskat sedan 2012.
Andelen elever som når kravnivån i nationella prov i årskurs 3 i svenska varierar
mellan 87,9 och 98,8 procent och andelen elever som når kravnivån i nationella prov
i årskurs 3 i matematik varierar mellan 86,1 och 96,3 procent. Det är inte helt enkelt
att tolka förändringar över tid, då provens utformning varierar mellan åren.
Skolverkets statistik saknar samlade mått för årskurs 3, viket gör att resultaten är
svåra att analysera och tolka på en aggregerad nivå. Det är dock viktigt att de skolor
där andelen som nått kravnivån är låg analyserar sina resultat. Vad gäller elevernas
prestationer gällande skrivning i svenska i åk 3, 6 och 9 ses ett fortsatt mönster i
Ekerö samt i riket med lägre resultat på delproven gällande skriftlig produktion.
Läsåret 2012/13 infördes betyg i årskurs 6. De två ämnen där elever i Ekerö får högst
genomsnittligt betyg 2015 är musik och hem- och konsumentkunskap, medan
resultatet är lägst i historia och religionskunskap. Jämfört med riket ligger Ekerös
betygsgenomsnitt ca en betygspoäng över i flertalet ämnen.
Liksom tidigare år finns det skillnader mellan flickors och pojkars resultat vad gäller
betygspoäng och nationella prov i årskurs 6 och 9. Skillnaderna behöver fortsätta
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följas och analyseras över tid.
Det sammantagna meritvärdet i årskurs 9, vårterminen 2015, för elever i Ekerös
skolor är 247,9. Det är en ökning jämfört med föregående år. Till stor del förklaras
ökningen av den förändring som införts från och med 2015 där eleven får räkna med
betyg i moderna språk som ett 17:e betyg i meritvärdet.
Andelen elever som fick högre slutbetyg än provbetyg var lägre i Ekerö än i riket när
det gäller matematik, engelska och svenska.
Andelen elever i årskurs 9 som blev behöriga till gymnasieskolan har ökat jämfört
med föregående år. Ökningen gäller alla gymnasieprogram utom med inriktning
ekonomi, humanistisk och samhällsvetenskapligt program, där syns en liten
minskning.
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