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NÖDINGE. Betygsre-
sultaten för eleverna i 
årskurs 8 gick kraftigt 
uppåt, det visar nya 
siffror som Joakim Öst-
ling, verksamhetschef 
för grundskola, presen-
terar. 

I årskurs 6 och 9 är 
trenden också positiv. 

– Det är nästan overk-
ligt, säger Östling till 
lokaltidningen. 

I flera år redovisade kom-
munens skolor bottennote-
ringar och låga placeringar 
i jämförelse med resultaten 
i landets skolor. Det ledde 

fram till en politisk skolöver-
enskommelse i Ale 2013 för 
att skapa en långsiktighet i 
besluten för skolan. 

– Det långsiktiga arbetet 
med att förbättra den psy-
kiskosociala arbetsmiljön 
tillsammans med arbetet 
att nå elever med tidiga in-
satser när de så behöver ger 
äntligen högre resultat, sä-
ger Dennis Ljunggren (S), 
ordförande i Utbildnings-
nämnden. 

Nu presenterar Joakim 
Östling glädjande siffror. 
Betygsresultatet för 2017 
visar en uppåtgående kurva 
i flera årskurser. Det handlar 
främst om betygsresultaten 
bland eleverna som sluta-
de årskurs 8 i somras. Det 
genomsnittliga meritvärdet 
går kraftigt uppåt från 187,6 

förra året till 206,2 i år, en 
ökning på 18,6. 

– Ale har alltid legat långt 
ner på listan bland skolorna 
i Sverige, men det har gått 
uppåt de senaste åren och 
det är nästan overkligt när 
jag läser de här siffrorna. Jag 
känner en enorm stolthet för 
lärarna och rektorerna, de är 
så värda det här, säger Joa-
kim Östling. 

– Fortsätter det så här 
kommer eleverna i årskurs 9 
att ligga långt över rikssnit-
tet när det både gäller be-
hörighet till gymnasiet och 
kunskapskraven i alla ämnen 
när de slutar. Vi kommer att 
ligga långt över rikssnittet, 
det ser otroligt bra ut, fort-
sätter han. 

Även för förra årets sexor 
gick betygen kraftigt upp-

åt i andelen elever som nått 
målen i samtliga ämnen. De 
nya resultaten visar en för-
bättring från 79,6 procent 
till 85,5 vilket går att jämföra 
med rikssnittet som var 79,2 
procent vid den senaste mät-
ningen. Uppåt gick det även 
för förra årets nior som för-
bättrade resultaten i alla om-
råden som har undersökts, 
men det är dock fortsatt läg-
re än rikssnittet. 

Trots de fina resultaten 
poängterar Joakim Östling 
att det inte finns något ut-
rymme att slappna av. 

– Arbetet med att försöka 
förbättra skolan måste fort-
sätta och Ale kommun har 
satsat på skolan och försko-
lan och det ska man fortsät-
ta att göra, än är man inte i 
hamn, säger Östling, som nu 

slutar som verksamhetschef 
för grundskolan. 

– Det är med blanda-
de känslor som jag lämnar 
det här uppdraget, men det 
känns naturligtvis bra att 
göra det med de här fina re-
sultaten, säger han. 

Elena Fridfelt (C), vice 
ordförande i Utbildnings-
nämnden, ser mycket posi-
tivt på betygsresultaten. 

– Jag är glad att vårt 
målmedvetna arbete för 
att förbättra skolan i Ale 
ger resultat, men det abso-
lut viktigaste arbetet sker i 
klassrummen mellan elever-
na och pedagogerna. Det ska 
vi aldrig glömma, säger hon. 

Betygsresultaten för kommunens elever går kraftigt uppåt i ˜e ra årskurser. Joakim Östling, verksamhetschef för grundskola, är mer än nöjd med det arbete som pedagoger-
na och rektorerna gör. 

”Det är nästan overkligt” 
– Fina betygsresultat för eleverna i kommunen 
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