
 

* = Uppgift saknas, - = Ej aktuellt, .. = ej uppgift pga få elever, ~100 = nästan 100 
  
 

P R E L I M I N Ä R T Skolblad per den 10 juli 2019 avseende läsåret 2018/2019, för  

Årstaskolan 
Skolan ligger i stadsdelen Årsta i stadsdelsområdet Enskede-Årsta-Vantör SDF och är en F-9-skola. Stadens snitt 
anges inom parentes () 

Skolans kapacitet, elevantal samt prognos 
Verksamhetskapacitet 2019 Verksamhetskapacitet 2024 Verksamhetskapacitet 2029 

1119 1119 1119 
m2 per elev: 13,62 (14,36), total yta: 13 184 m2 (7 767)  

Elevantal 2018 TOTALT Därav årskurs F-6 Därav årskurs 7-9 
Från skolpliktsbevakningsområdet 608 443 165 
Från övriga staden 342 267 75 
Från annan kommun 18 8 10 
Totalt 968 718 250 

 
Prognos 2022 TOTALT Därav årskurs F-6 Därav årskurs 7-9 
Från skolpliktsbevakningsområdet 706 543 163 
Från övriga staden 397 298 99 
Från annan kommun 13 10 3 
Totalt 1117 852 265 

 
Prognos 2027 TOTALT Därav årskurs F-6 Därav årskurs 7-9 
Från skolpliktsbevakningsområdet 
Från övriga staden 

748 526 222 
490 351  139 

Från annan kommun 17 14 3 
Totalt 1256 892 364 

 
Elevsammansättning 
Andel elever i skolan som bor i skolans skolpliktsområde, %: 63 (64), Andel elever i skolan som bor i andra områden, 
%: 37 (36). Andel elever i skolpliktsområdet som går i skolan, %: 70 (66) 
 
Elever efter boendeområde: 

Järva Nordväst Innerstad Sydost Sydväst Annan kommun / okänt 
0% 0% 1% 93% 3% 3% 

Antal förstahandssökande per plats till förskoleklass: 1,0 (1,1), Antal platser i förskoleklass: 140 (66) 
 
Frånvaro 

 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Total frånvaro, % 7,8 (6,9) 7,8 (7,6) 8,2 (7,9) 
Varav ogiltig frånvaro, % 1,3 (1,4) 1,1 (1,2) 1,2 (1,2) 

 
 
Personal 
Aktivt MedskapandeIndex, AMI 

2016/2017:  80 (80) 2017/2018: 76 (80) 2018/2019:  76 (78) 

 
Antal elever per lärare: 17,6 (12,8). Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen, i %:  83,0 (85,5) 
 
Budget & Ekonomi 2018 
Skolans resultat för budgetåret är 0,90 %, vilket motsvarar -0,90 mnkr av bruttobudgeten.  
De skolor som är resultatenheter kan ta med sig medel mellan åren och tar man även hänsyn till den eventuella 
fonden som skolan haft med sig från 2017 är årets resultat -6,20 %, vilket motsvarar 6,20 mnkr. 
Skolorna har under 2018 fått ett extra tillskott om 210 mnkr. Resultaten avser bokslut inklusive detta tillskott 
 
Socioekonomiskt index (viktat 3 år) för skolan är: 90 (100),  
Socioekonomiskt anslag för skolan är: 11147 kronor per elev. (11 991) 
 
(Den allmänna skolpengen 2018 var: Skolår 0-3: 58 300 kr/elev, skolår 4-6: 60 500 kr/elev, skolår 7-9: 70 350 kr/elev 
efter avdrag för lokaler m m. Modersmålspeng: 9 800 kr/elev) 



 

* = Uppgift saknas, - = Ej aktuellt, .. = ej uppgift pga få elever, ~100 = nästan 100 
  
 

SKOLRESULTAT, Årstaskolan 
Betyg årskurs 6, 7, 8 och 9 
 

Betyg årskurs 6, totalt 2017 2018 2019 

Genomsnittligt meritvärde 16 ämnen: 216 (224) 213 (223) 222 (228) 

Andel behöriga till gymnasieskola, yrkesprogram %: 93 (88) 91 (87) 93 (87) 

Andel behöriga till gymnasieskola, estetiskt program %: 93 (87) 91 (86) 93 (86) 

Andel elever med minst E i samtliga ämnen, %: 87 (81) 75 (78) 81 (78) 

Betyg årskurs 6, exkl nyanlända 2017 2018 2019 

Antal nyanlända elever * * .. 

Genomsnittligt meritvärde 16 ämnen: * (*) * (*) 223 (232) 

Andel behöriga till gymnasieskola, yrkesprogram %: * (*) * (*) 94 (89) 

Andel behöriga till gymnasieskola, estetiskt program %: * (*) * (*) 94 (89) 

Andel elever med minst E i samtliga ämnen, %: 91 (84) 75 (82) 82 (81) 

 

Betyg årskurs 7  2019 2019 exkl.  
nyanlända 

Antal 
nyanlända 

Genomsnittligt meritvärde 17 ämnen: 189 (219) 192 (225) 6 

Andel behöriga till gymnasieskola, yrkesprogram %: 73 (82) 77 (86)  

Andel behöriga till gymnasieskola, estetiskt program %:  73 (82) 77 (85)  

Andel elever med minst E i samtliga ämnen, %: 58 (70) 62 (74)  
 

Betyg årskurs 8 2019 2019 exkl.  
nyanlända 

Antal 
nyanlända 

Genomsnittligt meritvärde 17 ämnen: 221 (229) 226 (235) 6 

Andel behöriga till gymnasieskola, yrkesprogram %: 82 (83) 87 (87)  

Andel behöriga till gymnasieskola, estetiskt program %: 82 (83) 87 (86)  

Andel elever med minst E i samtliga ämnen, %: 67 (71) 71 (74)  

 

Betyg årskurs 9, totalt 2017 2018 2019 

Genomsnittligt meritvärde 17  ämnen: 206 (241) 226 (245) 245 (249) 

Andel behöriga till gymnasieskola, yrkesprogram %: 82 (85) 81 (87) 86 (87) 

Andel behöriga till gymnasieskola, estetiskt program %: 82 (84) 81 (86) 81 (86) 

Andel elever med minst E i samtliga ämnen, %: 71 (78) 73 (79) 81 (81) 

Betyg årskurs 9, exkl nyanlända 2017 2018 2019 

Antal nyanlända elever * * 5 

Genomsnittligt meritvärde 17  ämnen: 223 (256) 237 (255)  248 (257) 

Andel behöriga till gymnasieskola, yrkesprogram %: 92 (92) 87 (92) 89 (91) 

Andel behöriga till gymnasieskola, estetiskt program %: * (*) * (*)  89 (91) 

Andel elever med minst E i samtliga ämnen, %: 79 (86)  80 (84)  86 (85) 

 
 
 



 

* = Uppgift saknas, - = Ej aktuellt, .. = ej uppgift pga få elever, ~100 = nästan 100 
  
 

P R E L I M I N Ä R T Skolblad per den 10 juli 2019 avseende läsåret 2018/2019, för  

Årstaskolan, forts 
 
Nationella prov 
Årskurs 3, antal elever som gjort alla delprov: 82, vilket i % motsvarar 100 (96) 
Genomsnittlig andel godkända per delprov (av samtliga elever), matematik, %: 94 (91) 
Genomsnittlig andel godkända per delprov (av samtliga elever), svenska, %: 97 (92) 
(Varav andel godkända i Sva, 89 % (79), antal elever som läst Sva: 7) 
 
Årskurs 6, snitt av andel deltagande i samtliga delprov, %: 93 (96) 
Andel godkända i provet (av deltagande elever), engelska, %: 95 (97) 
Andel godkända i provet (av deltagande elever), matematik, %: 79 (92) 
Andel godkända i provet (av deltagande elever), svenska, %: 96 (95) 
(Varav andel godkända i Sva, %: .. (82), antal elever som läst Sva: 4)  
 
Årskurs 9, snitt av andel deltagande i samtliga delprov, %: 92  (92) 
Andel godkända i provet (av deltagande elever), engelska, %: 100 (98)  
Andel godkända i provet (av deltagande elever), matematik, %: 80 (87)  
Andel godkända i provet (av deltagande elever), svenska, %: 92  (96)  
(Varav andel godkända i Sva, %: 45 (75), antal elever som läst Sva: 12  
Andel godkända i provet (av deltagande elever), no (ämne KE), %: 92 (95) 
Andel godkända i provet (av deltagande elever), so (ämne GE), %: 100 (96) 
 
 
BRUKARUNDERSÖKNINGAR, andelar i % 

 2017 2018 2019 
FÖRSKOLEKLASS,     
Nå målen (föräldrar) 68 (77) 61 (74) 70 (74) 
Trygghet (föräldrar) 81 (86) 79 (83) 84 (84) 
Lugn och ro (föräldrar)  61 (70) 59 (66) 63 (66) 
Rekommendera (föräldrar) 96 (84) 88 (81) 86 (82) 

 
ÅRSKURS 2    
Nå målen (föräldrar) 59 (70) 70 (64) 69 (63) 
Trygghet  77 (87) 83 (84) 85 (84) 
Lugn och ro 66 (72) 50 (66) 61 (67) 
Rekommendera (föräldrar) 83 (79) 93 (78) 93 (78) 

 
ÅRSKURS 5     
Nå målen 59 (74) 62 (68) 56 (66) 
Trygghet 81 (84) 86 (78) 67 (78) 
Lugn och ro 58 (65) 53 (54) 45 (57) 
Rekommendera 65 (74) 67 (65) 53 (65) 

 
ÅRSKURS 8     
Nå målen 58 (55) 53 (46) 41 (43) 
Trygghet 83 (84) 77 (78) 78 (75) 
Lugn och ro 59 (55) 43 (46) 40 (44) 
Rekommendera 53 (59) 47 (51) 21 (47) 

 
GRUNDSÄRSKOLA Rekommendera * (71) * (75) * (76) 
FRITIDSHEM, Rekommendera (föräldrar) 76 (76) 80 (69) 86 (69) 
FRITIDSHEM, Aktiviteter (föräldrar) 83 (72) 83 (75) 93 (75) 

Om inget annat anges är svaren avgivna av barnet / eleven själv. För grundsärskola kan svaren ha avivits av eleven 
och eller vårdnadsghavaren.  
 
 
 
 

 



 

 

Källor och definitioner till Skolbladen  
avseende Stockholms kommunala grundskolor 
2018/2019  
Verksamhetskapacitet anger antalet personer som byggnaden eller byggnadsdelen med hänsyn till 
aktuell primär verksamhet klarar. Måtten har hämtats från utbildningsförvaltningen. 

Elevantalsprognosen är den årliga prognos Sweco levererar på uppdrag av SLK. I prognosen som här 
redovisas ingår även elever boende i nyproducerade bostäder. Elevantal 2018 bygger på uppgifter från 
sept. 2018. 
 
Skolans yta är baserat på underlag från utbildningsförvaltningen, m2 per elev är beräknat på elevantal 
från elevantalsprognosen sept 2018.  

Socioekonomiskt index beskriver andelen elever som inte förväntas nå behörighet till gymnasieskolans 
nationella program. 100 motsvarar stadens medelvärde. I skolbladen från och med våren 2019 används 
utbildningsförvaltnigens viktade 3 års snitt. Ett högre värde motsvarar en hög andel, ett lägre värde en låg 
andel. Värdet har levererats av SCB.  Den socioekonomiska tilldelningssumman avser år 2018. 

Uppgifter om andel in- och utpendlande elever baseras på de skolpliktsområden som skolorna ansvarar 
för. Uppgiften beräknas baserat på material från utbildningsförvaltningen per den 30/9 2018. 

Uppgiften om antal sökande per plats till förskoleklass är en division mellan antal förstahandssökande 
och antal antagna. Båda uppgifterna har levererats av utbildningsförvaltningen och avser valet till 
förskoleklass hösten 2019. 

Betygsuppgifter baseras på uppgifter som levererats av Utbildningsförvaltningen / Tieto avseende vt 
2019 samt historiska uppgifter.  
 
Resultatuppgifter rörande de nationella proven baseras på data hämtat från kvalitetsgranskade filer 
perden 5/7 2019.  Avseende Sv2 innebär .. att 1-4 elever har läst sv eller sv2 att resultaten av 
sekretesskäl inte särredovisas. Ett – innebär att ingen elev gjort provet i sv eller sv2. Antal elever som 
läser/gjort proven i sv resp sv2 framgår. Om skolan ej registrerat resultat korrekt den 5/7 saknas 
uppgifterna i denna version, skolor som gjort reservprov har 0 godkända i dessa ämnen.  Uppgifterna 
kommer att kompletteras under augusti 2019.  

Brukarundersökningarna har 2019 genomförts av Origo Group och värdena har levererats av företaget. 
Undersökningen avser vt 2019.  Då en asterisk anges innebär detta att färre än 5 svar har inkommit. 
Värden saknas för de skolor som ej deltagit.  
Förtydliganden avseende redovisade frågor: Nå målen: Andel vårdnadshavare respektive elever som 
uppger att de  vet vad de / barnen behöver kunna för att nå målen, Trygghet: Andel elever som uppger 
att de känner sig trygga i skolan, Lugn och ro: Andel elever som som uppger att de kan arbeta i lugn och 
ro på lektionerna, Rekommendera: Andel vårdnadshavare respektive elever som uppger att de kan 
rekommendera skolan, Aktiviteter: Andel föräldrar till barn som uppger att de är nöjda med det inflytande 
deras barn har över fritidshemmets aktiviteter 

AMI, aktivt medskaparindex, baseras på den senaste medarbetarundersökningen. Maximalt värde är 
100. Snittet för staden är ett beräknat snitt för samtliga grundskoleenheter.  

Uppgiften om skolans utfall kontra budget och övriga uppgifter om ekonomi har levererats av 
utbildningsförvaltningen.  

Uppgiften om frånvaro har levererats av utbildningsförvaltningen. För de skolor där värdet ”data saknas” 
anges innebär det att färre än 50% av skolans lektioner har registrerats av lärare. 

 
Indelning av boendeområden: 
Järva: Rinkeby-Kista samt Tensta och Hjulsta tillhörande Spånga-Tensta. 
Nordväst: Övriga Spånga-Tensta, Hässelby-Vällingby samt Bromma. 
Innerstad: Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm samt Södermalm. 
Sydost: Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck samt Farsta. 
Sydväst: Skärholmen, Hägersten-Liljeholmen samt Älvsjö. 


