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Rapport angående  

Måluppfyllelse; Arjeplogs skolväsende 

Denna rapport ingår i Arjeplogs skolväsendes systematiska kvalitetsarbete. Enligt Skollagen 

(2010:800) kap 4 §3 skall varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt 

och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.  

Arjeplogs kommun har valt att strukturera upp skolväsendets systematiska kvalitetsarbete 

utifrån fyra teman som vart och ett skall bearbetas i processmöten och därefter redovisas i en 

särskild rapport som lämnas vidare till kommunstyrelsen. Temat för denna rapport är 

Måluppfyllelse. 

Vad menas med ”Måluppfyllelse” 

Syftet med kvalitetsarbetet är att de nationella målen för utbildningen ska uppfyllas. Syftet är 

också att skapa delaktighet och dialog om måluppfyllelsen och om orsakerna till eventuella 

brister. Målen för utbildningen finns i skollagen, läroplanerna, ämnes- och kursplanerna och 

andra författningar som styr verksamheten. Ytterst handlar det om att alla barn och elever ska 

erbjudas en likvärdig utbildning av hög kvalitet oberoende av bostadsort, kön och social eller 

ekonomisk bakgrund. Likvärdig utbildning innebär inte att den ska vara likformig eller att alla 

barn och elever ska få lika mycket resurser. De nationella målen kan nås på olika sätt beroende 

på lokala behov och förutsättningar. 1 

Som ytterst ansvarig för genomförandet av utbildningen behöver huvudmannen följa upp 

måluppfyllelsen och likvärdigheten inom alla skolformer och verksamheter. Elevernas 

kunskapsresultat är viktiga att följa upp, framför allt om det finns tecken på att 

betygssättningen inte är likvärdig.2 

I förskolans läroplan är målen utformade som mål att sträva mot. Dessa anger vad förskolan 

skall sträva mot när det gäller det enskilda barnets utveckling och lärande. (Lpfö 98)3 

Förskolans måluppfyllelse 

I förskolans läroplan (Lpfö98, reviderad 2010) avsnitt 2.2 “Utveckling och lärande” finns 

sammanlagt 16 mål att sträva mot. De anger den inriktning som verksamheten ska ha för att 

stimulera varje barns utveckling och lärande. Verksamheten ska ta tillvara och stärka barnens 

intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Exempelvis ska 

varje barn ges möjlighet att utveckla sitt ord- och begreppsförråd samt sin förmåga att lyssna 

och berätta. Vidare ska förskolan sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka 

och använda matematik i meningsfulla sammanhang. Barnen ska också ges möjlighet att 

                                                      
1 Skolverkets allmänna råd ang Systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet (SKOLFS 2012:98), sid. 12 
2 Ibid., sid. 27 
3 http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.61620!/Menu/article/attachment/126917_Bilaga2_Att_granska_och_f__rb__ttra.pdf 
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utveckla förståelse för enkla naturvetenskapliga fenomen samt utveckla sin skapande förmåga 

och ge uttryck för detta i många former som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och 

drama.4 

Förskolan i Arjeplog har som vision att Arjeplogs förskola skall vara en mötesplats där alla barn 

och vuxna har möjlighet att utveckla sitt bästa jag. Eftersom förskolan är en ”Grön flagg”-

certifierad förskola utformas målen utifrån ”Grön flaggs” stadgar.  Under hösten 2014 

handlade det om vatten och under våren har man jobbat med livsstil och hälsa. Målen skrivs 

för 1,5 år i taget:  

Vattentema 2013-2014 
Mål 1: Vi vill att barnen ska få ett intresse för livet i olika vatten. 
Mål 2: Vi vill att barnen upplever, utforskar och får förståelse för vattnets kemi i olika former. 
Mål 3: Vi vill väcka barnets nyfikenhet för att experimentera. 
Mål 4: Vi undersöker vilken betydelse vatten har. 
Mål 5: Vi vill förbättra möjligheterna för vattenlek i utomhusmiljö. 
 
Livsstil och hälsa 2015-2016 
Mål 1: Stärka barnens självkänsla. 
Mål 2: Skapa en gemenskap där alla barn känner sig viktiga.  
Mål 3: Skapa en välkomnande förskola där vi är nyfikna på varandras olikheter.  
Mål 4: Barnen ska få ökad kunskap om människokroppen.  
Mål 5: Utveckla utomhuspedagogiken. 
 
Betoningen i arbetet har legat på matematik och språkutveckling. Man har jobbat med de 
geometriska figurerna, antalsuppfattning, räknat baklänges och lägesorden. Under 
fruktsamling har man arbetat med hel, halv och delar.  
 
Språk: för att barnen skulle lära sig Lucia-repertoaren började en avdelning träna väldigt tidigt 
och gjorde bilder till sångerna. Barnen kunde vara delaktiga genom att sätta upp bilderna allt 
eftersom man sjöng. Det funkade väldigt bra, de fick en kör till Lucia. Alla avdelningar har 
jobbat mycket med rim, ramsor och sånger. Tellus och Solen har arbetat med att synliggöra 
skriftspråket och använt sig av blädderblock. Där har de bl.a skrivit barnens för- och 
efternamn, långa/korta ord samt sammansatta ord.  
 
Naturvetenskap: Genom utflykter har barnen sett förändringarna i årstiderna, tittat, luktat, 
lyssnat. En avdelning jobbade mycket med svamp och en annan med grodor. Alla barn har varit 
med om att odla, vattna och skörda förskolans grönsaker.  
 
Samiska: Personalen synliggör och arbetar med det samiska språket genom ord och meningar i 
månadsbrev, skyltar, pedagogiskt material inne på avdelningen, dokumentationer görs till viss 
del på nordsamiska, filmer och spel på samiska, samiska hörs på avdelningen genom samtal, 
sånger etc. som ett naturligt inslag i den dagliga verksamheten. Kulturella inslag på 
avdelningen under året: Baka gáhkku, stekt kött ute, kastat lasso, varit på älgjakt och gjort 
gevär och kikare till, arbetat med spår och spillning, lyssnat på jojk samt jojkat osv. 
 
Personalen har tittat på förskolans miljö och gjort förbättringar i hallarna så de ska vara mer 
välkomnande.  Arbetet med att förändra och förbättra sker fortlöpande och efter 
barngruppernas behov. 

                                                      
4 Skolinspektionens rapport Förskolans pedagogiska uppdrag, 2011:10, sid. 17 
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Förskolan har under året haft flera barn med andra hemspråk än svenska. Personalen har 
behövt använda sig av tolksamtal för att kunna genomföra utvecklingssamtal. De upplever att 
de möter andra svårigheter nu, när det gäller att lära barnen svenska, samtala med föräldrar 
och olika religionsfrågor.  
 
Personalen upplever att barns språk blir sämre och utvecklas långsammare. Ordförståelsen och 
ordförråden är bristfälliga hos många barn, inte bara hos de flerspråkiga barnen.  
 
Många barn i dag är överviktiga. Förskolan arbetar hälsofrämjande med regelbundet 
återkommande rörelseaktiviteter såsom 3-kamp, Vasaloppet och Rymdruset. Däremellan är 3-
5 åringar även på Spegelsalen med planerade rörelselekar. 

 
Framtida åtgärder 

Personalen skulle vilja variera antalet barn i grupperna beroende på sammansättning och 
behov. Ett tak för antalet barn som förskolan ska ta emot skulle vara bra. I nuläget tar man in 
alla som behöver förskoleplats, antingen de ryms eller inte. 
 
För att främja barns språkutveckling på ett bättre och effektivare sätt, önskar personalen mer 
utbildning inom språkinlärning. 
 

Grundskolans måluppfyllelse 

Åk 3 

Måluppfyllelsen i åk 3 baseras på resultaten på de nationella proven: 

 

Nationella proven i svenska, åk 3 

 

Nationella proven i matematik, åk 3 
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I såväl svenska som matematik hade eleverna i Arjeplog 100% måluppfyllelse på de nationella 

proven våren 2015, dvs alla elever klarade samtliga delprov i ämnena, ett resultat som placerar 

oss i topp i landet.  

Även över tid är utvecklingen i åk 3 god: 

 

Svenska och Svenska som andraspråk, åk3 

 

Matematik, åk 3 

Det är mycket glädjande att se att våra resultat i åk 3 förbättrats under de senaste tre åren. Även 

om resultaten i matematik dippade under rikssnittet förra året. Trenden känns dock mycket 

positiv i båda ämnena. 

Undervisningen har bedrivits som traditionell klassrumsundervisning med inkluderande 

undervisning. Pedagogen mixar genomgångar, eget arbete och gruppdiskussioner i en god balans. 

Klassläraren för dialog med specialpedagogen om de elever som är i behov av särskilt stöd. 

Pedagogerna är snabba på att identifiera behov som föreligger och upprätta åtgärdsprogram. 

Insatser som görs utifrån åtgärdsprogrammen kan vara särskild planering i ett ämne, datorstöd, 

specialträning för elever med läs- och skrivsvårigheter, särskilda anpassningar för elever med 

ADHD. Under året har man haft ett särskilt fokus på lässtrategier samt att utveckla 

matematikundervisningen mot ett mer resonerande ämne, en förklaring till de fantastiska 

resultaten kan ligga i detta arbete. 

Framtida åtgärder  

Pedagogerna fortsätter med fokus på lässtrategier utifrån arbetssättet som de använder i En 

läsande klass. En viktig del i svenskaundervisningen är samspelet mellan kompisar och textsamtal 

som ökar och fördjupar elevernas förmågor. 

På sikt räknar pedagogerna med att satsningen på Mattelyftet kommer att få genomslag och göra 

ämnet till ett mer resonerande ämne, vilket man tror leder till bättre kunskaper hos eleverna. 

Pedagogerna prövar också att byta material i matematik för att göra en röd tråd till mellanstadiet 

så att man använder samma material från åk 1-6. 
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Personalen kommer även att införa arbetslagsträffar en gång per månad i syfte att prata kring 

elever som behöver extra stöd. Genom dessa möten kan resurser snabbt omfördelas, dessutom 

kan pedagogerna dela erfarenheter med varandra samt öka samsynen kring elever i behov av 

särskilt stöd. Man kommer även att sätta särskilt fokus på att få en samsyn och röd tråd mellan 

förskoleklass och hela vägen upp till åk 3.  

Åk 6 

Måluppfyllelsen grundar sig på andelen elever som lägst uppnått betyget E (godkänt) i svenska, 

matematik och engelska på de nationella proven.  

 

Andelen elever med lägst betyget E på nationella proven i ma, sv och eng, åk 6 

Pedagogerna ser framför allt goda resultat på läsförståelsedelarna. Man har arbetat aktivt med 

att lära eleverna läsförståelsestrategier vilket avspeglar sig i det goda resultatet. 

Skrivdelen var svårare och fler elever fick F på något delprov. Skrivprocessen kräver, som vi ser 

det, mer av eleven. Eleven ska vara kreativ, organiserad, förtrogen med genren samt ha flödet 

att bli klar på 80 minuter. Varje skrivtillfälle är unikt och en elev som gör en bra text inom ett 

visst ämne/genre presterar inte självklart lika bra inom ett annat. Detta gör att resultatet 

spretar lite mer. Pedagogerna konstaterar också att klasserna inte övar lika mycket på 

skrivandet som på läsförståelsen. 

 

Andelen elever med lägst betyget E på nationella proven i ma, sv och eng, åk 6 

Det är mycket glädjande att de höga resultaten för arjeplogseleverna ligger på en sådan konstant 

nivå över tid, och så högt över rikssnittet. Att resultaten inte skiljer så mycket mellan dessa år kan 

bero på att pedagogerna har ett nära samarbete med varandra och att den röda tråden är tydlig 

upp genom hela grundskolan. 

Generellt tycker sig pedagogerna se att man håller samma resultatnivåer som övriga Norrbottens 

kommuner, förutom i ämnena slöjd och bild. Där ser man att vi över tid ligger minst ett betygssteg 

lägre än genomsnittet. De kan även se att pojkarna följer genomsnittet ganska jämt år från år 
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(jämfört mot övriga norrbottenskommuner) medan flickorna har en något taggigare profil, men 

överlag följer även de genomsnittet. 

Den totala genomsnittliga betygspoängen hamnar på 12,79 vilket motsvarar D i betyg. 

Pedagogerna vill därför påtala att de gör bedömningen att gruppen som helhet kan komma att 

behöva mycket stöd under sina återstående grundskoleår. 

Pedagogerna har även kunnat se en vikande betygstrend i ämnet matematik sedan 2012 sett ur 

ett lokalt, regionalt och rikstäckande perspektiv. En orsak till detta kan vara en osäkerhet i 

betygssättningen när den infördes 2012. Pedagogerna tror att trenden kommer att brytas när de 

nationella proven kommer att ge en tydligare bedömningsnivå för ämnet framöver. 

Framtida åtgärder  

Pedagogerna fortsätter att sätta fokus på lässtrategier. Man tror även att mattelyftet på sikt 

kommer att få genomslag med ämnet som ett mer resonerande ämne som ska leda till bättre 

kunskaper hos eleverna. Personalen kommer även att införa arbetslagsträffar en gång per månad 

i syfte att prata kring elever som behöver extra stöd. Genom dessa möten kan resurser snabbt 

omfördelas, dessutom kan pedagogerna dela erfarenheter med varandra samt öka samsynen 

kring elever i behov av särskilt stöd. 

Man kommer även fortsättningsvis att följa upp glappet i betyg som finns i ämnena bild och slöjd 

gentemot övriga norrbottenskommuner. 

Åk 9 

Som en del av kvalitetsarbetet har personalen på Kyrkholmsskolan studerat hur väl 

ämnesbetygen stämmer överens med provbetygen på de nationella proven för åk 9. 

I engelska är överensstämmelsen god. Det är svårt att se några trender när det gäller skillnader 

mellan kön eftersom det var få pojkar i klassen. Dock ser man att flickor har något högre betyg 

än pojkar, precis som ifjol. När man jämför resultaten på de olika delproven i engelska ser man 

att pojkarna har bättre resultat på hör- och läsförståelsen och lägre på produktionen, 

framförallt den skriftliga delen. Här bör pedagogerna hitta sätt/metoder att motivera pojkar till 

att utveckla sitt skrivande, kanske inte bara i engelska. Överlag är resultaten på de receptiva 

delarna väldigt goda och resultaten på produktionsdelarna (tala och skriva) är något 

sämre/lägre. Pedagogerna bör fundera över hur de kan förändra/utveckla undervisningen i de 

sistnämnda bitarna. Till exempel ge eleverna verktyg för hur man håller strukturerade samtal 

och även arbeta mer med ramar och struktur i skriftliga uppgifter. 

 

Även i samhällskunskap är överensstämmelsen mellan provbetyg och ämnesbetyg god, med 

några avvikelser. Eftersom det var få pojkar i klassen var det svårt att se trender vad gäller kön. 

I tabellerna ser man dock att flickorna har högre betyg generellt än pojkarna. På provet kan 

pedagogerna se att elever hade vissa problem att dra egna slutsatser, se konsekvenser och 

göra analyser på en högre nivå. Träning kan därför behövas mer på detta i framtiden. 

 

Även i svenska är överensstämmelsen mellan provbetyg och ämnesbetyg god, med några 

avvikelser. Vid jämförelse av resultaten mellan de olika delproven så ser man att 

läsförståelsedelen klarar de flesta eleverna med väldigt höga betyg men samtidigt så är det tre 
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elever som har F på den delen. Det är generellt i den muntliga delen som eleverna har något 

sämre resultat. Pedagogerna bör fundera över hur de kan förändra och utveckla 

undervisningen för att ge eleverna redskap och verktyg för hur man håller strukturerade 

samtal.  Det är svårt att se några trender när det gäller skillnader mellan kön eftersom det är få 

killar i klassen samt att två av killarna inte har svenska som modersmål. Men man kan se av 

tabellerna att flickorna har högre betyg än pojkarna.  

 

I matematik och kemi har inte ansvariga pedagoger bidragit med några kommentarer eller 

någon analys. 

 

Elevgruppen är för liten för att visa på synbara generella trender på de nationella proven men 

pedagogerna konstaterar att inom humaniora (svenska, engelska och samhällskunskap) är det 

bara flickor som nått de högre resultaten till skillnad från ämnena matematik och kemi där 

även pojkar finns bland elever med högre resultat.  

Det har i genomgången av de nationella proven framkommit att resultaten i de muntliga 

proven legat avsevärt lägre än förståelsedelen, även för elever med höga resultat. Analysen 

visar på ett behov av ett strukturerat arbete för att stärka elever i analyserande och utredande 

samtal. 

När vi övergår till att studera själva måluppfyllelsen i åk 9 ser vi först på statistiken som anger 

andelen elever som minst når betyget E i samtliga ämnen. Här tas alltså inte någon hänsyn till 

om det är ett eller flera betyg som saknas.  

Alla ämnen Total måluppfyllelse Pojkars måluppfyllelse Flickors måluppfyllelse 

Lå 2009/2010 66% 68% * 

Lå 2010/2011 73% * 83% 

Lå 2011/2012 87% 85% 92% 

Lå 2012/2013 62% * * 

Lå 2013/2014 71% 70% 73% 

Lå 2014/2015 61% 29% 82% 

Uppgifterna i tabellen är hämtade från skolverkets databas Siris. Stjärnan markerar där elevantalet är för lågt för att uppgift skall 

redovisas i databasen. 

 

 

Andel elever med minst E i svenska/svenska som andra språk, matematik och engelska, åk 9 

Tittar vi enbart på kärnämnena svenska, matematik och engelska ser vi att andelen elever med 

E i betyg är oerhört lågt i jämförelse med andra kommuner och ser vi dessa resultat över tid 
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ser vi att trenden tyvärr är negativ. Detsamma gäller visserligen för rikssnittet, men inte 

jämförelsevis i samma utsträckning som för eleverna i Arjeplogs kommun: 

 

Andel elever med minst E i svenska/svenska som andra språk, matematik och engelska, åk 9 

Ser vi till meritvärdet för eleverna i åk 9 är även här trenden negativ. Meritvärdena är ett 

medelvärde i klassen (som jämförelse kan nämnas att betyget A ger 20 meritpoäng och 

betyget E ger 10 meritpoäng). Om en elev har godkänt i samtliga ämnen ligger eleven alltså på 

en total meritpoäng motsvarande 160 poäng. 

 

Meritvärde åk 9, 2015 

När pedagogerna studerat meritvärdena närmare ser de en stor differens mellan könen. 

Flickornas genomsnittliga meritvärde ligger på 241,8 medan pojkarnas ligger på 154,6.  

 

Snittet i meritpoäng för åk 9 i Arjeplog fluktuerar väldigt mellan åren. Däremot ser vi en 

förbättring av de genomsnittliga meritpoängen under de senaste två åren, vilket är glädjande. 

Resultaten ligger dock fortfarande under rikssnittet. 

Ser vi på behörighet till gymnasiet för åk 9 finner vi nedanstående resultat.  
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Uppgifterna är hämtade från Kolada5 

Vi ser att Arjeplogs andel behöriga till gymnasiet ligger under riksnivån både för 

studieförberedande och yrkesförberedande program vilket är oroande. I jämförelse med andra 

kommuner ligger vi i år i absolut botten när det gäller andelen behöriga till gymnasiet (oavsett 

om det är till yrkesförberedande- eller studieförberedande program). Samtidigt ska man vara 

medveten om att eftersom våra klasser är så små representerar en elev 5,6% i statistiken.  

När det gäller årets resultat anser pedagogerna att klassens storlek, med ett lågt elevantal, 

påverkat förutsättningarna för att anpassa undervisningen inom klassens ram. För de elever 

som har haft tillgång till egen dator har det bidragit till ökad måluppfyllelse. För några elever 

har det varit helt avgörande. Elever i behov av särskilt stöd som behöver, har haft tillgång till, 

egen dator med ljudfiler och andra pedagogiska program.  

Ämneslärare har gjort individanpassning av bland annat uppgifter, prov, klassrumsarbete och 

schema har gjorts inom ramen för undervisningen men även för elever i behov av särskilt stöd. 

Det har erbjudits stöd av mentorer vid eget arbete utanför lektionstid, i ämnen där elever har 

riskerat F-betyg.  

Klassen har under årskurs 9 inte haft någon extra pedagogisk resurs förutom 1 timme 

matematik i veckan. Denna resurs var dock riktad till en elev i särskolan. Det har funnits 30 

minuter schemalagd tid/vecka med pedagog för återläsning/läxhjälp. 

Återläsningstiden/läxhjälp i årskurs 9 har dock haft lågt deltagande. 

Eleven i centrum, klasskonferenser och betygskonferenser har fått en förbättrad struktur med 

hjälp av de nya rutinerna. Man har dock inte alltid lyckats formulera vidtagna åtgärder och hur 

man ska sikta framåt. Vid anpassad studiegång krävs att det finns en organisation som hjälper 

eleven med hur tiden ska användas och till vad. Undervisande lärare bör träffas kring eleven 

för att planera upp den tid som frigjorts. 

Framtida åtgärder  

I arbetet kring överensstämmelsen mellan resultat på nationella prov och ämnesbetyg har 

idéer väckts om förändring i rutiner kring arbetet med de nationella proven. Hittills har 

rättning färdigställts, elever informerats och resultat redovisats till skolverket innan diagram 

gjorts och analyserats. Pedagogerna föreslår att diagram och analys blir att betrakta som en 

                                                      
5 http://www.kolada.se/?_p=jamforelse&unit_id=16812#   2015-12-09 
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del i rättningen, och gärna att så många pedagoger som möjligt är med i det arbetet och 

bjuder på sina tankar. Ett sätt att möjliggöra sambedömning är att planera A-dagar i anslutning 

till fastställda datum för NP.   

Pedagogerna anser att det är av yttersta vikt att alla enheter bereds samma resurser från 

ledningen i samband med NP, det gäller såväl genomförande som rättning och annat 

efterarbete. Inför kommande läsår behövs förutsättningar att lägga upp verksamheten så att 

sambedömning möjliggörs i större utsträckning.  

Eleven i centrum, klasskonferenser och betygskonferenser ska fortsätta att utvecklas till att bli 

ett verktyg för HUR man ska arbeta framåt med de elever som riskerar att få F. Man kommer 

att arbeta för att hitta bättre rutiner, organisation kring och planering för elever som går ett 

tionde skolår eller med anpassad studiegång. Rektor ska hitta former för att snabbare 

omfördela resurser vid förändrade behov. Där det finns extra pedagogiskt stöd att tillgå ska vi 

främst arbeta för att resursen i huvudsak ska finnas i klassrummet.   

Pedagogerna fortsätter att arbeta med att tydliggöra målen och konkretisera kunskapskraven 

för eleverna, bland annat genom att hitta gemensamma mallar för planeringar och uppgifter. 

Ett utvecklingsarbete på skolan bör vara att hitta en bra modell för att individanpassa den 

ordinarie planeringen och genomförandet av undervisningen.   

Pedagogerna ser behovet av ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen, dvs synliggöra och 

klargöra centrala ord och begrepp i varje ämnesområde. Detta skulle kanske kunna utvecklas 

genom ett ökat samarbete mellan lärare i till exempel ämnesövergripande arbeten, en ökad 

grad av sambedömning av nationella prov och även mellan olika ämneslärare.  

Personalen fortsätter att fortbilda sig genom olika ”lyft”; mattelyftet, läslyftet och 

bedömningslyftet. Diskussioner i arbetslaget/ämneslagen bör initieras från grupperna Betyg 

och bedömning och Måluppfyllelse och resultat om skillnader i betygssnitt i olika ämnen 

jämfört med riksgenomsnittet.  

Pedagogerna behöver etablera en levande kontakt med betygssättande lärare på 

mellanstadiet då man noterat att det ofta blir en sänkning i betyg i årskurs 7. Man behöver 

hitta den röda tråden i betygssättning för åren 6 till 9. 

Under nästa läsår bör pedagogerna observera skillnaden i resultat flickor/pojkar samt 

upparbeta rutiner kring hur de ska ta emot och kartlägga elever som kommer till 

Kyrkholmsskolan sent under högstadiet. Arbetslaget bör också titta på våra resultat ur flera 

olika perspektiv för att hitta nycklar till förbättring.  

 

Gymnasiets måluppfyllelse 

Gymnasiet, åk 1 

För att bedöma elevernas måluppfyllelse har vi tittat på hur stor andel av eleverna som klarat 

lägst betyg E i de kurser som de har läst i årskurs 1.  
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Nationella program 
Elever med godkända betyg i 

alla ämnen vt 2014 

Elever med godkända betyg i alla 

ämnen vt 2015 

Samhällsprogrammet 25,0% (1 av 4) Inga elever på programmet 

Naturvetenskapsprogrammet 66,7 % (2 av 3) 100 % (4 av 4) 

Teknikprogrammet 33,3 % (1 av 3) 100 % (6av 6) 

Fordonsprogrammet 33,3 % (3 av 9) 61,5 % (8 av 13 elever) 

   

Elever med godkända betyg i alla ämnen Flickor vt 2014 Flickor vt 2015 

Samtliga nationella program 50,0 % (3 av 6) 100% (5 av 5) 

 Pojkar vt 2014 Pojkar vt 2015 

 28,5 % (4 av 13) 72,5 % (13 av 18) 

Hornavanskolan har få elever på varje program vilket innebär att varje elev motsvarar många 

procent. Vi är därför försiktiga med att dra några generella slutsatser av de resultat som 

presenteras programvis. Det är dock mycket glädjande att resultaten på samtliga program 

förbättrats så mycket från ifjol. Flickorna uppnår godkänt betyg i samtliga ämnen i högre 

utsträckning än pojkarna men även andelen pojkar som når betyg i samtliga ämnen har ökat 

markant. 

Gymnasiet, åk 3 

Det är svårt att få fram statistiskt säkerställda uppgifter för Hornavanskolan specifikt eftersom 

Kolada endast redovisar resultat för elever skrivna i Arjeplog (oavsett var de genomfört sin 

gymnasieutbildning). Likafullt är det intressant att presentera Arjeplogelevernas betygspoäng 

efter avslutad gymnasieutbildning (genomsnitt), uppdelat per kön: 

 

Vi har även tittat på hur stor andel av eleverna på Hornavanskolan som klarat lägst betyg E i de 

kurser som de har läst när de går ut åk 3: 

Nationella program 

Elever med 

godkända betyg i alla 

ämnen vt 2014 

Elever med 

godkända betyg i alla 

ämnen vt 2015 

Utfärdade 

gymnasieexamen 

2014 

Utfärdade 

gymnasieexamen 

2015 

Samhällsprogrammet 42,9 % (3 av 7) 33,3 % ( 1 av 3) 

72,4 % (21) 93,1 % (27) 
Naturvetenskapsprogrammet 100,0 % (4 av 4) 100,0 % (8 av 8) 

Teknikprogrammet 38,5 % (5 av 13) 57,1 % (8 av 14) 

Bygg och anläggningsprogrammet 50,0 % (3 av 6) 75,0 % (3 av 4) 
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Elever med godkända betyg i alla ämnen Flickor vt 2014 Flickor vt 2015 

Samtliga nationella program 50,0 % (3 av 6) 64,2 % (9 av 14) 

Elever med godkända betyg i alla ämnen Pojkar vt 2014 Pojkar vt 2015 

Samtliga nationella program 28,5 % (4 av 13) 68,8 % (11 av 16) 

 

Vt 2014 nådde 72,4% av eleverna i åk 3 en gymnasieexamen. Denna andel upplever vi som 

alldeles för låg, trots att det ligger i linje med siffror för riket. Därför är det oerhört glädjande 

att andelen utfärdade gymnasieexamina ökat så mycket till vårterminen 2015.  Tidsperioden är 

dock för kort för att dra några långtgående slutsatser om utvecklingen. 

 

Uppgifterna kring behörigheten är framtagna på Hornavanskolan och siffror för riket är hämtade från Kolada. 

Av de högskoleförberedande programmen (dvs. vi tar ej hänsyn till resultaten från bygg- och 

anläggningsprogrammet) ser vi en klar förbättring för samtliga program när det gäller 

behörighet till universitet och högskola:  

Nationella program 
Grundläggande behörighet till 

universitet och högskola vt 2014 

Grundläggande behörighet till 

universitet och högskola vt 2015 

Samhällsprogrammet 42,9 % (3 av 7) 100,0 % (3 av 3) 

Naturvetenskapsprogrammet 100,0 % (4 av 4) 100,0 % (8 av 8) 

Teknikprogrammet 38,5 % (5 av 13) 85,7 % (12 av 14) 

Bygg och anläggningsprogrammet 1) 50,0 % (3 av 6) 0 % (0 av 4) 

 

Behörighet till universitet och högskola 

Samtliga studieförberedande program 

Flickor vt 2014 Flickor vt 2015 

50,0 % (3 av 6) 91,7 % (11 av 12) 

Pojkar vt 2014 Pojkar vt 2015 

55,5 % (10 av 18) 62,5 % (10 av 16) 

 

Båda könen har förbättrat sina resultat men framför allt flickornas andel som når 

grundläggande behörighet till universitet och högskola har ökat markant. 
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Framtida åtgärder  

Gymnasieskolans personal har inte inkommit med några åtgärdsförslag för att förbättra 

måluppfyllelsen ytterligare inför framtiden. 

 

Förvaltningens begäran 

Utifrån ovanstående redogörelse och analys önskar skolchefen se följande utvecklingsområden 

utredda: 

 Skolchef bör tillsammans med förskolechef och rektorer utarbeta en 

kompetensutvecklingsplan för att möta personalens behov av utbildning kring 

språkinlärning – framför allt med fokus på nyanlända barn- och elevers behov. 

 Rektor ansvarar för att en analys kring resultaten och eventuella skillnader mellan 

nationella prov och ämnesbetyg i matematik och kemi, åk9, genomförs. Om analysen så 

föranleder bör även en åtgärdsplan läggas upp för hur sambandet mellan prov och betyg 

skall säkerställas. 

 Trenden i åk 9 (för andelen elever med E i betyg, meritvärden samt behörighet till 

gymnasiet) är tyvärr negativ. Rektor får därför i ansvar att utforma en plan för hur man 

skall vända trenden.  

Svaren på ovanstående begäran skall vara skolchefen tillhanda senast den 1 april 2016. 

 

Arjeplog 2015-12-10 

 

Malin Westling 

Skolchef 
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