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Rapport angående  

Måluppfyllelse; Arjeplogs skolväsende, Lå 15/16 

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 tre teman som vart och ett 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 

utveckla förståelse för enkla naturvetenskapliga fenomen samt utveckla sin skapande förmåga 

                                                      
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 

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.61620!/Menu/article/attachment/126917_Bilaga2_Att_granska_och_f__rb__ttra.pdf
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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.  Förskolan har även 

utarbetat fyra värdeord som man arbetar extra kring; ”Välkomnande”, ”Vi-känsla”, ”Glädje” 

och ”Kommunikation”. Målen som förskolan arbetar efter skrivs för 1,5 år i taget:  

Livsstil och hälsa 2015-2017 

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. 

Teknik: På förskolan har man arbetat kring ljudnivå, höga ljud och buller. De äldre barnen har 

jobbat med ljud (teknik) och även fått kunskap om örats anatomi. Pedagogerna vill skapa en 

tystare miljö, vilket leder till att barnen blir kreativa, fantasin flödar, leken blir lärande och 

utvecklande. Man vill stärka barnen i att vara stilla och uppleva att tystnad kan vara behaglig 

och skön. Målet är att skapa tysta/lugna rum där man jobbar med att lyssna på lugn musik, 

massage och att stärka barnens kroppskännedom. 

Språk: Kommunikation är centralt för utveckling och lärande då språket är ett redskap för att 

utvecklas i interaktion med andra människor. Själva språket utvecklas genom lek, samspel, 

samtal och samarbete med andra. På förskolan har man särskilt fokuserat på att stärka de som 

kommer från andra kulturer. På avdelningarna lyfter man fram samtliga språk i siffror och ser 

hur namnen skrivs på andra språk. Man har även bakat med recept från de olika kulturer som 

finns representerade på respektive avdelning. Med hjälp av föräldrarna har ramsor och enkla 

sånger på modersmålen plockats fram, som alla barn fått lära sig, och i hallarna hänger flaggor 

från de länder som barnen kommer ifrån. 

Naturvetenskap: På förskolans avdelningar har man börjat arbeta med temat ”Hållbar 

utvecklig”. Bl a tittar man närmare på vilken mat man väljer och på förskolan äter man en 

vegetarisk rätt i veckan och samtalar om att våga smaka på nya maträtter. 

Varje år odlar man och har skördefest, det anordnas buffé med det som de olika avdelningarna 

odlat och lagat. Man samarbetar med hushållningssällskapet kring detta. Barnen lär sig väldigt 

mycket när man sår och skördar, och målet är att de ska få intresse och kunskap om ekologisk 

mat. 

Personalen arbetar ständigt med att förändra och förbättra förskolans miljö. Den ska vara 

inbjudande och locka fram nyfikenhet hos alla barn, vara utvecklande och lärande.   

 

                                                      
4 Skolinspektionens rapport Förskolans pedagogiska uppdrag, 2011:10, sid. 17 



 

 

Rapport 

170118 

Sida 3 av 15 

Framtida åtgärder 

Personalen vill förbättra/förändra upplägget kring förskolans odlingar. Man behöver informera 

om syftet med varför man odlar grönsaker. 

Man fortsätter att arbeta med att stärka barnens språkutveckling. 

Grundskolans måluppfyllelse 

Åk 3 

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

 

Andel av elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, (%). Källa: Skolverket och SCB. 

 
Andel av elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, (%). Källa: Skolverket och SCB. 

I såväl svenska som matematik hade eleverna i Arjeplog mycket hög måluppfyllelse på de 

nationella proven våren 2016, ett resultat som placerar oss i topp i landet.  

Även över tid är utvecklingen i åk 3 god: 

 
Andel av elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, (%). Källa: Skolverket och SCB. 

 

Riket (77%) 

Riket (68%) 
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Andel av elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, (%). Källa: Skolverket och SCB. 

Arjeplogs skolor har använt Läsning på taletsgrund (LTG) som grundläggande läs- och 

skrivinlärningsmetod i ett flertal år. Man har utifrån detta använt datorn som verktyg för att 

bedriva undervisningen. Att skriva sig till läsning (ASL) är grunden i den tanken. Barnen skriver 

två och två på datorn utifrån givna ramar och med talsyntesprogrammet Claroread och Ljuda 

säger datorn bokstavsljud samt det skrivna ordet. Eleverna återläser sin egen skrivna text. En 

grundläggande egenskap för fortsatt god läsutveckling är fonologiskt medvetenhet.  Ett 

automatiserat kunnande om bokstavens form och ljud. Pedagogerna bedömer att användning 

av dator med talsyntes gynnar denna inlärning och kan vara en orsak till den goda 

måluppfyllelse skolans elever visar upp. 

Matematikundervisningen har ett givet sammanhängande upplägg som eleverna följer från åk 

1 upp till åk 6. Genom att gruppindelningar kan göras i de lägre åldrarna har man möjlighet att 

arbeta med laborationer och konkret material i smågrupper, vilket verkar vara gynnsamt för 

elevernas kunskapsutveckling. 

Klassläraren har ett nära samarbete med specialpedagoger som kartlägger och gör 

standardiserade tester för att följa upp elevernas kunskapsutveckling så att individanpassning 

kan göras för att matcha eleverna mot målen. 

Framtida åtgärder  

I ett betänkande kring en läsa-skriva-räkna-garanti (SOU 2016:59) finns tecken på att regeringen 

överväger att byta ut de nationella proven (NP) i åk 3 mot ett sk. bedömningsstöd istället5. Det har 

framkommit kritik i resultatanalysen av NP i åk 3 att proven har relativt låga krav som inte riktigt 

ger de signaler inför stadiebytet som man önskar. Att eleven klarat NP i åk 3 innebär inte per 

automatik att eleven är redo för ökad textmängd, svårare text eller annan ökad svårighetsgrad 

som flytten till åk 4 innebär. Ett bedömningsstöd skulle bättre beskriva var eleven är i sin 

kunskapsutveckling i matematik eller läsning. Enligt betänkandet skall förskoleklass dessutom 

göras obligatoriskt under 2018 och bedömningsstöd skall införas även i slutet av förskoleklass 

(liksom i åk 1 och åk 3). Syftet verkar vara att tidigarelägga insatser för grundläggande läs- och 

skrivfärdigheter samt grundläggande matematikkunskaper i de tidiga åren. 

De nya riktlinjerna för ett bedömningsstöd i förskoleklass, åk 1 och åk 3 skulle innebära att 

specialpedagog är med i analys av resultat, bedömning av vilket stöd eleven är i behov av samt 

vilken uppföljning som krävs, i högre utsträckning än idag vilket kan innebära att behovet av 

                                                      
5 http://www.regeringen.se/4a7c02/contentassets/ea7cfc53fff7447a883faad47c059660/pa-goda-grunder--en-atgardsgaranti-for-
lasning-skrivning-och-matematik-sou-201659.pdf  2017-01-03 

 

http://www.regeringen.se/4a7c02/contentassets/ea7cfc53fff7447a883faad47c059660/pa-goda-grunder--en-atgardsgaranti-for-lasning-skrivning-och-matematik-sou-201659.pdf
http://www.regeringen.se/4a7c02/contentassets/ea7cfc53fff7447a883faad47c059660/pa-goda-grunder--en-atgardsgaranti-for-lasning-skrivning-och-matematik-sou-201659.pdf
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specialpedagogresurs utökas. Dessutom kan bedömningsstöden visa på behov av riktad intensiv 

hjälp i kortare planerade insatser av speciallärare, något som vi idag inte erbjuder på vår skola. 

Åk 6 

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

engelska och matematik i åk 6.  

 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, kommunala skolor, andel (%).Källa: Skolverket (Siris). 

 

 
Elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska, kommunala skolor, andel (%).Källa: Skolverket (Siris). 

Även i matematik nådde samtliga elever lägst betyget E, men denna uppgift finns dock inte 

registrerad hos kommundatabasen Kolada. Däremot finner vi statistik på hur betygspoängen i 

matematik ser ut vilket också ger en indikation över måluppfyllelsen hos våra elever: 

   
Den genomsnittliga betygspoängen i matematik. Visar elevernas genomsnittliga betyg omräknat till poäng. Den genomsnittliga betygspoängen beräknas för elever som fått 

betyg (A-F). F=0; E=10; D=12,5; C=15; B=17,5 och A=20. Källa: Skolverket och SCB 

Generellt ser vi goda resultat på de nationella proven (NP) i svenska, engelska och matematik. 

Samtliga elever har nått minst nivå E och totalt i de tre ämnena finns också 13 A utdelade, 

vilket indikerar en mycket god kvalité på undervisningen. 

Vi ser goda resultat på läsförståelsedelarna vilket vi tror avspeglar det aktiva arbete som 

genomförts för att lära eleverna läsförståelsestrategier. Skrivdelen var svårare och fler elever 

fick F på något delprov. Skrivprocessen kräver, enligt pedagogerna, 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 dock även att man inte övar lika mycket på skrivandet som på läsförståelsen. 

Riket (94%) 

Riket (90%) 

Riket (12,9) 



 

 

Rapport 

170118 

Sida 6 av 15 

Om vi jämför resultaten mellan könen finner vi att de i svenska är i stort sett likvärdiga medan 

pojkarna har något bättre resultat i engelska och flickorna något bättre i matematik. 

Skillnaderna är marginella och att dra slutsatser utifrån dessa resultat är vanskligt. 

När vi jämför resultat från Nationella prov med vårterminens betyg ser vi att i ämnena svenska 

och engelska överensstämmer dessa helt, medan i matematik har tre elever fått lägre betyg än 

resultatet på nationella provet. Den lilla skillnad som föreligger i matematik förklarar vi med 

att det nationella provet i matematik inte klarar att i samma omfattning, som svenska och 

engelska, testa av elevernas förmågor.  

Framtida åtgärder  

Pedagogerna fortsätter med målet från föregående år; att öka elevernas förmåga att skriva 

olika slags texter. Man ska även göra eleverna förtrogna med olika genrer genom att visa goda 

exempel och hjälpa dem att modellera texter. Det ska, tillsammans med fler skrivuppgifter som 

bedöms inom givna ramar, ge eleverna beredskap att kunna skriva texter i olika situationer. 

För att få fler skrivtillfällen ska man även skriva i fler ämnen än svenska.  

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. Det är 

väsentligt att notera att ”Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig 

och rättvis bedömning och betygssättning, och ge underlag för en analys av i vilken 

utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå. 

[…] De nationella proven är inte examensprov, utan ska vara en del av lärarens samlade 

information om en elevs kunskaper.”6  

I några ämnen finner vi en diskrepans mellan antalet genomförda nationella prov och antalet 

betyg. Detta beror på att någon/några elever ej genomfört samtliga delprov och därmed 

saknar ett sammanvägt provbetyg. I de fall sammanvägt provbetyg saknas faller resultaten 

utanför statistiken.  

Det kan även finnas skillnader i antal mellan resultaten på de nationella proven och 

ämnesbetygen. Detta beror på att det finns elever som omfattats av skolverkets 

undantagsparagraf som inte får användas vid bedömning av nationella prov men som ska 

användas vid bedömning av elevernas kunskap vid betygssättning.  

 

 

                                                      
6 http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov  

0
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http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov
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I engelska genomförde inte alla elever alla delprov, däremot är överensstämmelsen mellan 

provbetyg och ämnesbetyg relativt god.  

Precis som tidigare år kan vi konstatera att det finns en skillnad i betyg mellan könen. Vår 

analys är att det beror på att pojkarna i en högre grad använder språket på fritiden i samband 

med t.ex. dataspelande. Vi har arbetat medvetet med detta och resultaten är man kan se att 

skillnaderna i år till viss del är utjämnade. I undervisningen har vi medvetet arbetat med 

metoder och strategier för att fördela talutrymmet mer jämnt mellan könen. Undervisande 

lärare har skapat eget material kopplat till elevernas intresse och för att möta andra ämnen 

istället för att använda läromedel. Vi tillskriver det här arbetssättet det goda resultatet och 

utjämningen i resultat mellan könen. 

 
I svenska finns en viss skillnad mellan resultaten på de nationella proven och ämnesbetygen. I 

fallet provbetyg F så genomfördes proven relativt tidigt under vårterminen. Resultatet på 

provet föranledde intensiva stödinsatser som lyckades, och i bedömningen av samtligt 

underlag blev det tydligt att eleven klarade kunskapskraven och därmed nådde ämnesbetyget 

E . Att några ämnesbetyg är lägre än resultaten på de nationella proven beror på att eleverna 

enligt kunskapskraven ska uppvisa kunskaper i skrivande av olika texttyper, de nationella 

proven ger eleven möjlighet att visa kunskaper i endast en texttyp. Även om nivån i något fall 

var högre på den texttyp man producerade under nationella provet så blir den sammanlagda 

bedömningen av elevernas kunskaper på en lägre nivå.  

Vi kan konstatera att flickorna har något högre betyg i svenska än pojkarna, något vi i första 

hand kopplar till läsintresse. Därmed också sagt att vi inte lyckats öka pojkarna intresse för 

läsning. Här gäller det att hitta modeller för hur litteratur används i större utsträckning och 

skapar läsintresse men också att arbeta med språkutvecklande arbetssätt i andra ämnen. 

 
 

I matematik ser vi att ämnesbetygen ligger högre än resultaten på de nationella proven. Det 

beror till viss del på att några elever drabbades av provstress och vid det tillfället inte visade 

upp samma nivå av kunskap som under lektioner och övriga bedömningstillfällen. Vi kan se en 
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högre överensstämmelse mellan nationella provet och ämnesbetygen bland flickor än bland 

pojkar. Sambedömning har inte skett i särskilt hög grad vare sig när det gäller nationella prov 

eller hur resultaten från dessa ska vägas in i betygssättningen.   

I Biologi finner vi en skillnad mellan resultaten på de nationella proven och avgångsbetygen. 

Denna diskrepans beror på att de nationella proven inte testar samtliga kunskapskravs 

innehåll. Det nationella provet är ett prov av många, och i detta fall har några elever visat 

högre kunskap inom samma område som testats vid en annan tidpunkt. De har dessutom visat 

kunskap inom övriga områden som enligt kunskapskraven ska bedömas i betyg som ligger på 

en högre nivå än den kunskap som visades i samband med de nationella proven.  

Vi kan i vår analys konstatera att pojkar generellt är sämre på att uttrycka sig i tal och skrift. 

Pojkarna är dessutom mindre intresserade av biologi än andra NO ämnen vilket naturligtvis 

påverkar resultatet. Pojkar slarvar dessutom mer med användning av ämnesspråket, framför 

allt i ämnet biologi, något som påverkar deras resultat i negativ riktning.  För att försöka 

överbrygga skillnader mellan könen har arbetet fördelats mellan skriv- och pratuppgifter. 

Övergripande analys kring betyg och bedömning: 

De nationella proven visar på några arbetsmodeller/frågetyper som vi i större utsträckning 

måste använda och träna på för att de övar och prövar kunskapskrav i högre utsträckning än 

vad läromedlens uppgifter gör. Dessutom är de framtagna i samarbete med Skolverket för att 

just pröva delar av kunskapskrav. Eleverna ska inte heller behöva känna att det är något helt 

nytt de ställs inför vid provtillfället. Det viktigaste är dock kunskapsinhämtningen och 

elevernas möjligheter att visa upp sina kunskaper och vi vill inte hamna i en situation där vi 

bara undervisar för provet. De nationella proven är en del av allt det eleverna gör under sin 

grundskoletid och kan därför inte få bli allenarådande.  

Vi anser att lärplattformen Dexter kan vara ett bra verktyg för att synliggöra elevens 

progression och måluppfyllelse. Det innebär en möjlighet att strukturera och tydliggöra för 

elever/vårdnadshavare och lärare vilka kunskapskrav/centrala innehåll man arbetat mot. En 

förutsättning för att det ska kunna bli ett bra verktyg för planering och uppföljning är att 

eleverna med regelbundenhet ges möjlighet att använda programmet. En förutsättning för 

detta är ”en till en”, dvs. att eleverna får tillgång till en personlig dator att använda för allt 

skolarbete.  

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.  

 
Andel elever med godkänt betyg i alla ämnen som ingått i elevens utbildning. Källa Skolverket (Siris). 

Riket (76%) 
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Att andelen elever i Arjeplog som uppnår E i alla ämnen uppgår till 84,6%, jämfört med 

rikssnittet 76%, är mycket glädjande. 

 

Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%).Källa Skolverket (Siris).  

Måluppfyllelsen var med andra ord mycket god men den långsiktiga trenden lutar fortfarande 

svagt utför. Det sågtandsmönster vi finner över tid påverkar trenden mycket och ett 

utvecklingsarbete bör vara att minska de fluktuationer mellan år som finns. 

 
Elevernas sammanlagda meritvärde. Meritvärdet för en elev utgörs av summan för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg. Det möjliga maxvärdet är 320 poäng. Källa: SCB 

och Skolverket. 

I de flesta ämnen ligger vi i närheten av rikssnittet när det gäller genomsnittligt meritvärde i 

slutbetyg per ämne. Vi kan se att ämnena fysik och teknik sticker ut genom att ligga 2-3 poäng 

högre än rikssnittet. Vi noterar också att moderna språk ligger nära 2 poäng under rikssnittet. 

Förklaringen kan ligga i att gruppen som helhet visade ett ovanligt starkt intresse för fysik och 

teknik. När det gäller moderna språk har vi under några års tid sett ett minskat intresse för 

ämnet och bör undersöka saken vidare. En av anledningarna kan dock vara att vi blivit mer 

restriktiva till att byta bort det språkval man har. Vi kan heller inte se att de utlovade 

meritpoängen för att läsa steg 3 och 4 på gymnasiet har gett någon effekt på intresset för 

moderna språk.  

 

Elevernas sammanlagda meritvärde. Meritvärdet för en elev utgörs av summan för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg. Det möjliga maxvärdet är 320 poäng. Källa: SCB 

och Skolverket. 

När det gäller genomsnittligt meritvärde i åk 9 över tid är trenden uppåtgående vilket till viss 

del kan kopplas till det systematiska kvalitetsarbetet vi bedriver. Flickorna hade ett 

genomsnittligt meritvärde som låg betydligt högre än pojkarnas. När det gäller skillnaden 

mellan könen noterar vi att årskullen hade få flickor där majoriteten hade tydlig och hög 

ambitionsnivå under hela högstadietiden vilket avspeglades i resultaten.  
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Ser vi på behörighet till gymnasiet för åk 9 finner vi nedanstående resultat:  

 

Årets siffror är glädjande. Vi tillskriver resultatet gruppens höga målsättning som inte bara 

stimulerat till höga prestationer utan även hjälpt fram även elever med svårigheter. 

För att förbättra måluppfyllelsen har vi bland annat gjort en annan organisation i mottagandet 

av nyanlända elever. Vi har även använt tvåpedagogssystem i ett flertal teoretiska ämnen i 

skolår 9. Detta för att underlätta samplanering, sambedömning och gruppdelning. Vi kan även 

notera att sammanslagningen av klasserna, som tidigare varit två andra indelningar i stor 

utsträckning skilda från varandra, stimulerat till en högre ambitionsnivå hos fler.  

Framtida åtgärder  

Vi jobbar vidare med att organisera mottagandet av nyanlända elever bland annat genom att 

utbilda några pedagoger i hur man kartlägger nyanländas kunskaper. Detta ska ge oss bättre 

verktyg för att placera nyanlända i klass och möta dem på rätt nivå.  

Pedagogerna bör också titta på hur man ska öka elevernas intresse och nyfikenhet samt höja 

motivationen i alla ämnen, inte bara ämnen där elever redan har ett intresse. En möjlighet kan 

vara genom att använda de digitala verktyg som finns tillgängliga i högre utsträckning. 

 

Gymnasiets måluppfyllelse 

Underlaget till grund för denna redogörelse är hämtad från databasen Kolada.  

Gymnasieexamen inom 3 år 

Ser vi till måluppfyllelsen på Hornavanskolan, Arjeplog, har 58,7% av de elever som påbörjade 

utbildningen tre år tidigare lyckats slutföra den med examen inom 3 år. Detta är betydligt lägre 

än rikssnittet (som är 65,2%) och en av anledningarna till detta utfall är förmodligen en hög 

andel elever som hoppar av utbildningen under resans gång. Hornavanskolan har många 

elever som kommer utifrån, från andra kommuner, och somliga av dessa hoppar av 

utbildningen på grund av hemlängtan eller andra orsaker som ligger utanför skolans inflytande. 

Detta gör att andelen av de som började utbildning och som slutför den är lägre än rikssnittet. 
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Gymnasieelever med examen inom 3 år, Hornavanskolan, andel (%)  Källa: SCB. 

 

 

Gymnasieelever med examen inom 3 år, Hornavanskolan, andel (%)  Källa: SCB. 

Även om trenden pekar uppåt är förändringen över tid inte tillräckligt god, vilket är något vi 

behöver fundera ytterligare över. I underlaget ingår även de elever som påbörjade det 

individuella programmet (IM) tre år tidigare. Möjligheten för en elev som påbörjar IM att slutföra 

ett nationellt program med examen inom 3 år är oerhört begränsat, inte minst gäller detta våra 

flyktingungdomar som läser svenska som andraspråk kombinerat med grundskolämnen. Dessa 

elever kommer att utgöra en allt större andel av eleverna som ej lyckas nå examen inom 3 år och 

eftersom Hornavanskolan har tagit emot en mycket stor grupp ensamkommande flyktingar det 

senaste året kommer detta få utslag på vår måluppfyllelse de närmaste åren. 

Om vi ser på resultatutvecklingen för de elever som går ett fjärde år (eller förlänger sin studietakt 

till fyra år) ökar andelen elever som når examen med ca 12%, jämfört med på 3 år. Motsvarande 

siffra för riket är 6%. Frågan är vad som gör det fjärde året mer lyckosamt hos oss, vilket stöd som 

lärare och elevhälsa ger som föranleder en mer positiv utveckling? Viktigast är dock att motverka 

elevers avhopp för att höja vår måluppfyllelse.  

Vi anser att andelen som når examen inom 3 år är oroande låg på Hornavanskolan. Än mer 

bekymmersam är motsvarande siffra om man ser till de elever som är folkbokförda i Arjeplogs 

kommun, oavsett var de går gymnasiet. Måluppfyllelsen för Hornavanskolan låg på 58,7%, medan 

motsvarande siffra för samtliga arjeplogsungdomar (oavsett studieort) ligger på 56,1%: 

 

Gymnasieelever med examen inom 3 år, hemkommun, andel (%) Antal folkbokförda elever i kommunen som började på gymnasium för tre år sedan. Källa: SCB. 

 

 

Riket: 65,2% 
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Och trenden för de folkbokförda ungdomarna är tyvärr negativ: 

 

Gymnasieelever med examen inom 3 år, hemkommun, andel (%) Antal folkbokförda elever i kommunen som började på gymnasium för tre år sedan. Källa: SCB. 

 

Grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år 

 

Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, Hornavanskolan, andel (%) Källa: SCB. 

 

Även dessa siffror påverkas av vår höga andel avhopp under studietiden, likafullt är vår 

måluppfyllelse på detta område betydligt högre än vad gällde examen inom 3 år. Vi tolkar utfallet 

som att de flesta elever som påbörjar sin utbildning på Hornavanskolan lyckas läsa in behörighet 

till universitet och högskola även om de ej lyckas slutföra sin examen utan går ut med ett sk. 

samlat betygsdokument. Det är mycket glädjande att vår trend är så positiv på detta område. Vår 

bedömning är dock att måluppfyllelsen kommer att försämras från och med nästa år då även 

fordonsprogrammets elever kommer att ingå i underlaget. I och med att fordonprogrammets 

elever inte läser alla kurser som krävs för att få högskolebehörighet, och dessa elever utgör en 

sådan stor andel av Hornavanskolans totala elevunderlag, kommer måluppfyllelsen automatiskt 

att försämras.  

 

Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, Hornavanskolan, andel (%) Källa: SCB. 

 

Måluppfyllelsen gällande andelen elever på Hornavanskolan som uppnår behörighet till 

universitet och högskola uppgick till glädjande 96%. Ser vi däremot till arjeplogselevers 

måluppfyllelse (oavsett studieort) är andelen betydligt lägre. 51,2% av arjeplogseleverna uppnår 

behörighet till universitet och högskola inom 3 år vilket är ett resultat just under rikssnittet. 
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Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, hemkommun, andel (%)  Källa: SCB. 

 

Vår bedömning är att resultatet främst beror på att de flesta arjeplogselever som läser på annan 

ort går ett yrkesförberedande program och därför inte strävar mot högskolebehörighet. Trenden 

är mycket negativ och resultaten har varit lägre än rikssnittet de senaste tre åren. Detta är 

resultat som måste följas upp på sikt och analyseras vidare. 

 

Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, hemkommun, andel (%) Källa: SCB. 

 

Grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år 

Betygspoängen för eleverna på Hornavanskolan ligger i paritet med våra grannkommuner men en 

bit under rikssnittet. Trenden är negativ vilket inte nödvändigtvis behöver innebära att eleverna 

har en lägre måluppfyllelse och kunskapsinhämtning. Vi har under en period arbetat med att 

utveckla det pedagogiska arbetet kring betyg och bedömning, vilket kan ha påverkat 

betygsättningen. Vi ser det som positivt att vår genomsnittliga betygspoäng ligger i närheten av 

rikssnittet. 

 

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, Hornavanskolan, genomsnitt. Källa: SCB. 

 

Även på detta område ligger måluppfyllelsen för arjeplogselever (oavsett studieort) lägre än 

för eleverna på Hornavanskolan, men skillnaden är ytterst liten. 
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Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning hemkommun, genomsnitt. Källa: SCB och Skolverket. 

 

Vi tror att det sågtandsmönster som visar måluppfyllelsen över tid förklaras bäst av att våra 

små elevgrupper kan göra att resultatet slår väldigt ojämnt. En enda elevs resultat kan utgöra 

en procentuellt stor andel av gruppens resultat när gruppen är liten.  

 

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning hemkommun, genomsnitt. Källa: SCB och Skolverket. 

 

Framtida åtgärder  

Eftersom måluppfyllelsen på Hornavanskolan till stor del påverkas av elevers avhopp behöver 

vi analysera skolsituationen bättre. Vilka åtgärder kan skolan göra för att minska andelen 

elever som avbryter sina studier eller behöver förlängd studietid för att slutföra sina studier?  

Pedagogerna föreslår en satsning på fler fritidsaktiviteter för ungdomarna samt intressanta 

aktiviteter på för elever under håltimmar med stöd av en rastvärd. Skolledningens bedömning 

är även att mentorsuppdraget behöver förtydligas och stärkas. Eleverna behöver få mer stöd 

kring sin studiegång och snabbare återkoppling vid upplevelse av skolsvårigheter (oavsett om 

det rör kunskapsinhämtning eller social situation). 

För att få en högre andel elever med högskolebehörighet skulle samtliga fordonselever i första 

hand erbjudas kurser som behövs för att nå universitetsbehörighet. Om de sedan hellre vill 

läsa annat får de göra det aktiva valet att välja bort dessa kurser till förmån för andra, istället 

för, som idag, göra det aktiva valet att välja till högskoleförberedande kurser. 

I ämnet svenska föreslår pedagogerna en gruppindelning för elever som inte har svenska som 

modersmål (gäller både nyanlända elever och den relativt stora grupp norska elever som går 

på skolan). Pedagogerna upplever att eleverna har stora svårigheter att nå betyg i svenska när 

de läser i blandade grupper och tror att en egen undervisningsgrupp skulle leda till ökade 

resurser (som exempelvis mer tid med lärare) och ett tydligare upplägg för 

andraspråkseleverna, vilket skulle kunna öka måluppfyllelsen. 

Pedagogerna skulle även gärna se mer fortbildning för lärarna. Vikten av att förnya kunskaper 

betonas, liksom möjligheten att nätverka med lärare från andra kommuner och på så sätt få 

inspiration till utveckling av undervisningsformer. 
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Förvaltningens begäran 

Utifrån ovanstående redogörelse och analys önskar skolchefen se följande utvecklingsområden 

utredda: 

 Förskolechef får i uppdrag att utforma verktyg för att tydligare bedöma förskolans 

måluppfyllelse. 

 Grundskolerektor får i uppdrag att utreda vilka konsekvenser betänkandet (SOU 2016:59) 

kommer att få för eleverna i Arjeplogs kommun samt vilken organisationsförändring som 

förändringarna kan komma att kräva.  

 Gymnasierektor får i uppdrag att utreda andelen avhopp på Hornavanskolan samt 

utforma en handlingsplan för hur vi från skolans sida ska kunna minska antalet 

studieavbrott och avhopp. 

 Skolchef får i uppdrag att utforma en rutin för hur studiesituationen för arjeplogselever 

som studerar på annan ort bättra skall kunna följas upp från kommunens sida. 

 

Svaren på ovanstående begäran skall vara skolchefen tillhanda senast den 1 juni 2017. 

 

Arjeplog 2017-01-18 

 

Malin Westling 

Skolchef 


