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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 

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

drama.4 

På förskolan i Arjeplog har man fokuserat mer på några av de 16 strävansmålen, nämligen: 

 Vi ska sträva efter att barnen utvecklar ett nyanserat talspråk, får ett större ordförråd 

och utökad begreppsbildning 

 Vi ska sträva efter att barnen utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck 

för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv. 

 Vi ska sträva efter att barnen utvecklar intresset för skriftspråk samt förståelse för 

symboler och deras kommunikativa funktioner. 

 Vi ska sträva efter att barnen utvecklar förmågan att använda matematik för att 

undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp. 

 Vi ska sträva efter att barnen utvecklar sin förståelse för naturkunskap och samband i 

naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur, samt enkla kemiska processer och 

fysikaliska fenomen. 

Arjeplogs förskola har dessutom utformat särskilda mål för den samiska verksamheten (med 

grund i läroplanen): 

 Vårt mål är att ge de barn som har samisk minoritetstillhörighet tillgång till sitt språk 

och sin kultur även i förskolan, samt stärka deras kulturtillhörighet genom visat 

intresse för det samiska språket och den samiska kulturen. 

 Vårt mål är att den samiska kulturen och det samiska språket ska vara ett naturligt 

inslag i vår verksamhet på avdelningen. 

 Vårt mål är att alla barn ska utveckla känsla och respekt för andra kulturer på hela 

förskolan. 

På förskolan har man arbetat med ett gemensamt tema där samtliga avdelningar deltagit. 

Detta Barbapappatema (med utgångspunkt i sagorna om Barbapappa) innebar att man 

arbetade med att återberätta och göra egna sagor, öva färger och skriva dem på barnens 

modersmål, tränade på matematiska begrepp som exempelvis storlekar och former, 

större/mindre, antal, räkneramsa, fler/färre. Man gjorde även experiment med vatten i olika 

former. 

Genom arbetet tränades barnens förmåga att lyssna och reflektera samt ge uttryck för egna 

uppfattningar. Många av de yngre barnen hade svårigheter att återberätta sagor och 

aktiviteter man varit med om. Detta är något personalen ämnar träna mer med barnen i 

framtiden för att förbättra måluppfyllelsen ytterligare. Med de äldre barnen läste man sagor 

varje dag. Barnen fick lära sig hur en saga är uppbyggd med inledning, handling och avslutning. 

Sagor om Barbapappa har varit omtyckta av barnen men också sagor utan bilder så barnen har 

fått träna bildsinnet och även rita det sagan handlat om. Barnen har också fått återberätta 

sagor. 

                                                      
4
 Skolinspektionens rapport Förskolans pedagogiska uppdrag, 2011:10, sid. 17 
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Genom arbetet har samtliga av de prioriterade strävansmålen fokuserats. Utöver detta har 

dessutom arbetet syftat till att barn och personal skulle bli trygga med varandra och trygga 

med rutinerna på förskolan. Personalen strävar efter att barnen ska bli så självständiga som 

möjligt samt hjälpa varandra. Personalen har även gjort försök att förändra miljön inomhus 

flera gånger under året för att barnen ska utmanas och vara kreativa, en del förändringar 

fungerade dock inte för barnen. Framöver tänker man vara mer tydlig och introducera barnen i 

hur man använder sakerna som finns i miljön inne på avdelningen. Arbetet med att förändra 

miljön på förskolan ligger helt i linje med skolinspektionens uttalande: ”Förskolorna behöver se 

över hur den pedagogiska miljön kan utvecklas för att bli mer ändamålsenlig, innehållsrik, 

stimulerande och inbjudande.”5  

De tre sista prioriterade strävansmålen har man framför allt arbetat med på den 

samiskinspirerade avdelningen på förskolan. Här har miljön utvecklats och man synliggör det 

samiska språket på olika sätt. Här arbetar man 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 har varit Gáhkkubak vid två tillfällen, man har rökt 

kött, stekt köttet ute, kastat lasso, målat samiska flaggan, gjort blodpalt, varit på älgjakt och 

gjort gevär och kikare till, arbetat med spår och spillning, samtalat om renskötsel och sett 

tillhörande filmer, lyssnat på jojk samt jojkat osv. 

Vissa delar av den samiska verksamheten tar alla avdelningar del av. Exempel på detta är 

firandet av den samiska nationaldagen, rökning av kött och lassokastning ute på gården. Här 

har samtliga pedagoger ett ansvar. 

Framtida åtgärder - förskolan 

Inför nästa år tänker man fortsätta att jobba med ett gemensamt tema för samtliga 

avdelningar. Denna gång ämnar personalen dock göra en tydligare mall och struktur på hur 

innehållet ska se ut kopplat mot strävansmål, som sedan kan brytas ned i mindre delmål. För 

att utveckla verksamheten ytterligare vill personalen även att arbetslagen på förskolan ska 

arbeta vidare med reklektion kring planering och upplägg. Att det ska ske ett delande mellan 

arbetslagen kring hur man jobbat med barnen. Förskolan kommer även att ha 

reflektionsgrupper där man får möjlighet att dela pedagogiska tankar kring innehåll och 

dokumentation. 

Målen att barnen ska göra egna sagor och att barnen ska få träna färgernas namn på 

modersmålet är inte fullföljda på alla avdelningar så det ska man också ta med sig och fortsätta 

arbeta med. 

När det gäller den samiskinspirerade avdelningen ser personalen ett behov av information och 

utbildning till föräldrar, pedagoger och verksamhetsansvariga. Personalen upplever att 

allmänheten har liten förståelse för den samiska verksamheten och syftet med den.  

 

                                                      
5
 Skolinspektionens rapport Förskolans pedagogiska uppdrag, 2011:10, sid 7 
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Grundskolans måluppfyllelse 

Åk 3 

Måluppfyllelsen i åk 3 baseras på den bedömning lärarna gjort av elevernas kunskaper med hjälp 

av Skolverkets omdömesblankett: 

2014 Total måluppfyllelse Pojkars måluppfyllelse Flickors måluppfyllelse 

Matematik 80% 84,6% 75% 

Svenska 84% 76,9% 91,6% 

 

Eftersom vi ej bedömt måluppfyllelse i åk 3 tidigare år är det svårt att avgöra vad dessa siffror står 

för. Det enda vi i nuläget kan jämföra med är andelen elever i åk 3 som klarat alla delprov på 

nationellaproven de senaste tre åren: 

 

Vi ser att andelen elever som klarar samtliga ämnesprov ligger mellan 66-72% i liknande 

kommuner som Arjeplog.6 Jämfört med dessa siffror har andelen som når måluppfyllelse i åk 3 

läsåret 2013/2014 sjunkit. Vi anser den ändå vara på en god nivå, särskilt med tanke på att det i 

klassen finns elever som visar tecken på läs- och skrivsvårigheter samt flera elever med annat 

modersmål (som därmed har anpassad studiegång och undervisning i särskilt 

undervisningsgrupp/förberedelseklass delar av sin skoltid). 

Personalen bedömer att den extra resursförstärkning som klassen tidvis fått har gett eleverna 

bättre möjlighet att nå målen. Dessutom har de nya rutinerna för arbetsgången kring elever i 

behov av särskilt stöd lett till att elever med svårigheter har kunnat identifieras tidigare och 

därmed även fått adekvat stöd tidigare. 

Framtida åtgärder på gruppnivå 

Arbetssättet i klassrummet bör vara tydligt och strukturerat för hela gruppen; till exempel med 

dagens schema på tavlan, tydlig början och slut på lektionen, arbetsguppgifter som innehåller 

tydliga instruktioner, mål, tidsåtgång osv. Några av eleverna kommer att ha fortsatt behov av 

extra studiestöd i svenska och matematik, eventuellt även engelska högre upp i skolåldern. 

Eftersom fyra av eleverna är nybörjare i svenska är gruppen i behov av resurs som kan ge 

studiestöd i svenska till dessa elever. Elever med annat modersmål bör även ges 

studiehandledning på modersmålet, något som vi haft svårigheter med att uppfylla. 

Framtida åtgärder på enhetsnivå, skolår 1-3 

Lärarna har som mål att använda gemensamma arbetssätt för bland annat läsinlärning och 

läsförståelse. De metoder som främst kommer att användas är En läsande klass (en strukturerad 

                                                      
6
 Kommun och landstingsdatabasen Kolada, http://www.kolada.se/index.php?page=workspace/nt   2014-10-29 

Andel som klarat alla delprov i Sv, Sv2 och Ma         
  2011 2012 2013 

 Elever i åk 3 som klarat alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och 
MA, hemkommun, genomsnittlig andel (%)  Arjeplog 51 34 94 

 
 

 Liknande kommuner 2013 72 66 69 
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forskningsbaserad undervisning i läsförståelsestrategier) och ASL – Att skriva sig till läsning 

(eleven upptäcker språket och skrivandet genom att arbeta parvis vid datorn). Undervisningstiden 

i svenska för nyanlända elever kommer att utökas (delvis på grund av att kommunen deltar i 

Skolverkets försöksverksamhet med utökad undervisningstid i svenska eller svenska som 

andraspråk för nyanlända elever i grundskolan). För att eleverna i åk 1-3 ska få en mer 

sammanhållen skoldag och för att få in fler pedagogiska resurser i klassrummet kommer 

fritidspedagogerna finnas med under skoldagen i större utsträckning. 

Personalen planerar dessutom att återinföra klasskonferenser i dessa årskurser för att tidigare 

kunna fånga upp elever i behov av särskilt stöd och sätta in resurser. 

 

Åk 6 

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

ämnen. Bland dem som inte når total måluppfyllelse kan det dock finnas stora skillnader mellan 

antalet ämnen eleven fått F i. 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. 

Alla ämnen Total måluppfyllelse Pojkars måluppfyllelse Flickors måluppfyllelse Meritpoäng, Aplog
7
 

Lå 2012/2013 90% 94% 85% 210,2 

Lå 2013/2014 84% 77% 100% 212,8 

 

Enligt tabellen ovan ser vi att åk 6 senaste året visserligen hade lägre andel elever som nådde 

måluppfyllelse än året innan men deras meritpoäng var högre i snitt. Dvs de betyg som sattes var i 

genomsnitt högre.  

Trots att elever i behov av särskilt stöd har fått tillgång till egna datorer med ljudfiler och andra 

pedagogiska program och klassen haft tillgång till extra resursstöd stor del av skoltiden är alltså 

måluppfyllelsen lägre. Alla flickor når målen för minst E i alla ämnen och bland flickorna återfinns 

även de som når de högsta betygsmålen. Allt särskilt stöd är riktat till pojkar. 

Framtida åtgärder på gruppnivå 

Personalen på skolan anser att denna klass bör prioriteras vid schemaläggningen för att 

säkerställa en väl avvägd blandning av praktiska och teoretiska ämnen under skoldagen sett över 

hela veckan. Detta för att elever med särskilda behov i så hög grad som möjligt ska ha orken att 

följa med i och tillgodogöra sig merparten av undervisningen. 

Framtida åtgärder på enhetsnivå, skolår 4-6 

Pedagogerna lyfter fram behovet av att skapa aktiviteter i undervisningen för att öva och 

stärka elevernas förmåga att resonera både muntligt och skriftligt. Majoriteten av lärarna ingår 

dessutom i fortbildningen Matematiklyftet vilket förhoppningsvis kommer att öka elevernas 

måluppfyllelse i matematik. En satsning görs på att öka läsförståelsen bland eleverna genom 

                                                      
7
 Uträknat utifrån Kyrkholmsskolans betygskataloger 
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metoden En läsande klass (en strukturerad forskningsbaserad undervisning i 

läsförståelsestrategier). Undervisningstiden i svenska för nyanlända elever kommer att utökas 

(delvis på grund av att kommunen deltar i Skolverkets försöksverksamhet med utökad 

undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan). 

 

Åk 9 

Den totala måluppfyllelsen i åk 9 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. 

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.  

Alla ämnen 
Total 
måluppfyllelse 

Pojkars 
måluppfyllelse 

Flickors 
måluppfyllelse 

Meritpoäng, Aplog Meritpoäng, riket 

Lå 2009/2010 66% 68% * 193,5 208,8 

Lå 2010/2011 73% * 83% 205,5 210,6 

Lå 2011/2012 87% 85% 92% 217,2 206,0 

Lå 2012/2013 62% * * 196,9 208,0 

Lå 2013/2014 71% 70% 73% 201,1 214,8 

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

redovisas i databasen.
8 

 

Snittet i meritpoäng för åk 9 i Arjeplog fluktuerar väldigt mellan åren. För att försöka se vad 

detta beror på har vi sammanställt hur meritpoängen fördelas inom klassen. Om eleven har 80 

meritpoäng innebär det att eleven kan ha godkänt (E) i åtta ämnen, vilket skulle kunna indikera 

att eleven är behörig till ett yrkesförberedande program på gymnasiet under förutsättning att 

tre av de godkända betygen är i svenska, matematik och engelska. 160 meritpoäng kan 

innebära att eleven har godkänt (E) i samtliga ämnen. 340 poäng kan man endast få om man 

fått A i samtliga 16 ämnen samt i ytterligare ett ämne (om man exempelvis har läst modermål 

också). 

I stapeldiagrammet nedan ser vi en viss förskjutning när det gäller meritpoängen i åk 9 de 

senaste tre åren. Andelen med riktigt låga meritpoäng (0-80p) har ökat för varje år och här 

finner vi framför allt våra nyanlända elever (elever som gått mindre än 3 år i svensk skola). Vi 

ser även att andelen elever som ligger ”under” godkänt i samtliga ämnen (dvs. under 160p) 

varierar mellan ca 10% - 40%. Att dessa siffror inte korrelerar med måluppfyllelsen i tabellen 

ovan beror på att någon elev som har högre meritpoäng än 160 kan ha fått ett F (underkänt) i 

något ämne men ”kompenserar” det meritpoängsmässigt genom högre betyg än E i något 

annat ämne.  

                                                      
8
 Årets Skolblad avseende Kyrkholmsskolan, www.siris.skolverket.se   2014-12-12 
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Ser vi på behörighet till gymnasiet för åk 9 finner vi nedanstående resultat. Uppgifterna kring 

behörigheten är hämtade från Kolada gällande 2011-2013. Årets uppgifter är framtagna på 

Kyrkholmsskolan och siffror för riket är ännu inte publicerade, men vi uppskattar att de 

kommer att följa tidigare resultat för riket. 9 

 

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

studieförberedande och yrkesförberedande program vilket är oroande. 

Ett antal elever i åk 9 har ingått i en liten undervisningsgrupp i matematik. Under vårterminen 

har elever även erbjudits extra undervisning i matematik under elevens val-tid. Man har gjort 

anpassad studiegång för en del elever bland annat genom att plocka bort ämnen och då 

frigjort tid till egna studier. De pedagogiska extraresurserna har framförallt riktats till elever i 

årskurs 9 i SO-ämnena, engelska, svenska och matematik. Det har dessutom funnits 30 minuter 

schemalagd tid/vecka med pedagog för återläsning/läxhjälp i samtliga årskurser (och för 

samtliga ämnen). Tyvärr har personalen kunnat konstatera att återläsningstiden/läxhjälp i 

årskurs 9 haft lågt deltagande.  

                                                      
9
 Uppgifterna för 2011-2013 är hämtade från Kolada. Uppgifterna för 2014 är framräknade på Kyrkholmsskolan 
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Det har införts nya rutiner för arbetsgången kring elever i behov av särskilt stöd vilket medför 

att elever med svårigheter har kunnat identifieras tidigare. Man har även återinfört ”Eleven i 

centrum”; regelbundna träffar för att lyfta elever som riskerar att inte nå målen.  

Individanpassning av uppgifter, prov, klassrumsarbete och schema har gjorts i väldigt hög grad. 

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

främst för elever i behov av särskilt stöd. För några elever har det varit helt avgörande. 

Måluppfyllelsen är något lägre i SO-ämnena jämfört med övriga ämnen. Detta kan ha en 

koppling till att läsförståelsen sjunkit i hela landet. Personalen konstaterar även att arbetet 

med att förbereda planeringar och uppgifter för elever i behov av särskilt stöd har tagit mycket 

planeringstid i anspråk för lärarna och tyvärr inte uppnått önskad effekt. 

Meritpoäng åk 6-9 

Det genomsnittliga meritvärdet i år ser ut enligt följande: 

 

Framför allt är åk 8:s resultat oroande. Här behöver en djupare analys över resultaten göras, 

men som en första förklaring noterar personalen att klassen har en hög andel nyanlända 

elever (ensamkommande flyktingbarn) som i regel har mindre än 3 års skolgång bakom sig och 

ännu inte behärskar det svenska språket. Att dessa elever ska uppnå betyg första året de går i 

svensk skola är inte realistiskt, och deras resultat påverkar klassens meritvärde generellt. 

Framtida åtgärder på enhetsnivå, skolår 7-9 

Personalen kommer att arbeta för att hitta bättre rutiner, organisation kring och planering för 

elever som går ett tionde skolår eller har anpassad studiegång. Man ämnar även försöka hitta 

former för att snabbare omfördela resurser vid förändrade behov på skolenheten. Där det 

finns extra pedagogiskt stöd att tillgå ska man främst arbeta för att resursen ska finnas i 

klassrummet.  

Man kommer att arbeta mer 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.  

För högre måluppfyllelse för nyanlända elever kommer man att införa språkintroduktion i 

praktisk-estetiska ämnen.  

Ett ökat samarbete mellan lärare ska komma till stånd genom exempelvis SO-inriktade 

temaarbeten, ämnesövergripande arbeten, en ökad grad av sambedömning av nationella prov 
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och även mellan olika ämneslärare. Ett riktat arbete med läsförståelsestrategierna skall 

introduceras i fler skolämnen för att öka läsförståelsen hos eleverna.  

Samtliga matematiklärare ingår i fortbildningen Matematiklyftet (se ovan) medan övriga lärare 

fortbildas inom bedömning och då främst formativ bedömning. 

 

Gymnasiets måluppfyllelse 

Gymnasiet, åk 1 

Hornavanskolan hade 23 elever (6 flickor och 17 pojkar) som avslutade årskurs 1 på ett 

nationellt program VT 2014. 10 elever (5 flickor och 5 pojkar) gick på högskoleförberedande 

program och 13 elever (1 flicka och 12 pojkar) på yrkesprogrammet. 

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. För fyra elever på fordonsprogrammet har 

skolan ej kunnat få fram några uppgifter kring studieresultat. Uppgifterna är därför ytterst 

osäkra. 

Nationella program 
Antal elever med godkända betyg i 
alla ämnen 

Samhällsvetenskapsprogrammet   25,0 % (1 av 4) 

Naturvetenskapsprogrammet   66,7 % (2 av 3) 

Teknikprogrammet   33,3 % (1 av 3) 

Fordonsprogrammet   23,0 % (3 av 13) 

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. Tittar vi på det totala antalet elever ser vi att 30% nått lägst betyget E 

i samtliga kurser.  Flickorna uppnår godkänt betyg i samtliga ämnen i högre utsträckning än 

pojkarna men det verkar ha större betydelse vilket program eleven går. Eleverna på 

Naturvetenskapsprogrammet har markant högre resultat än övriga program. 

Av de gymnasiegemensamma kurserna har matematikkurserna något högre resultat än övriga.  

Kurs 
Antal elever med godkända betyg i 
kursen 

Engelska 5  52,6 % (10 av 19) 

Svenska/svenska som andraspråk 1  57,9 % (11 av 19) 

Samhällskunskap 1a1 eller 1b  57,9 % (11 av 19) 

Matematik 1a, 1b eller 1c  73,7 % (14 av 19) 

 

Skolan hade stor schemaproblematik i vårterminens början vilket påverkade stämningen hos 

eleverna negativt. Eftersom skolan dessutom saknade specialpedagog, studievägledare och en 

närvarande rektor i perioder så kan läsåret betecknas som rörigt. Rektor var sjukskriven i 

början av året och avslutade därefter sin anställning i februari varpå man fick en tillförordnad 

rektor som inte hade möjlighet att finnas på plats på skolan i så hög grad. På grund av 
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sjukskrivningar på den administrativa sidan uppstod många problem med elevernas scheman 

och studieplan. Sammantaget påverkade givetvis dessa faktorer elevernas studiesituation 

negativt.  

Samhällsprogrammets elevers studieplaner var inte optimalt planerade ur pedagogisk 

synvinkel. De hade flera kurser som till exempel religionskunskap, filosofi och historia som med 

fördel hade kunnat läggas senare eller under flera terminer. Pedagogerna anser att eleverna 

ges en rimligare chans att uppnå de högre betygen om det finns en pedagogisk tanke bakom 

deras studieplaner.  

Man hade detta läsår 5 elever från Norge i år 1, vars resultat från läsåret var låga. Ingen av de 

norska eleverna klarade samhällskunskapen eller engelskan och endast en elev fick godkänt 

betyg i svenska. Skillnaden mellan norsk och svensk skola kan vara större än vad vi tidigare 

trott och dessa elever kan vara behjälpta av att ingå i en mindre mentorsgrupp för att få 

möjlighet till större stöd av mentor. 

Framtida åtgärder på gruppnivå 

 Ämnesövergripande arbete på yrkesprogrammet. 

 Bättre förberedelse för att stötta de norska eleverna i olika ämnen med språket och till 

exempel erbjuda dem extra stödtimmar eller liknande. 

 Ta hänsyn till att vissa elever behöver större stöd av mentor och anpassa 

mentorsgruppens storlek utifrån det. 

Gymnasiet, åk 3 

Hornavanskolan hade 31 avgångselever VT 2014. 18 pojkar och 13 flickor. 25 elever (13 

pojkar/12 flickor) på högskoleförberedande program, 6 elever (5 pojkar/1 flicka) på 

yrkesprogram.  En elev som fullföljt ett program med 2 500 p kan få maximalt 20,00 som 

jämförelsetal, eleven har då betyget A i samtliga kurser. Betyget E i alla kurser ger 

jämförelsetalet 10,00. Två av avgångseleverna hade beviljats förlängd studietid vilket innebar 

att vi inte kunde få ut korrekta jämförelsetal för dessa elever från datasystemet. Medelvärdet 

av jämförelsetalet för de övriga 29 avgångseleverna är 12,15. 

Betygspoäng, medelvärde         
 Uppgifterna för åren 2011-2013 är hämtade från Kolada.10  2011 2012 2013 2014

11
 

 Betygspoäng, studieförb. Program Riket 15,0 14,9 15,0 
 

 

 Arjeplog 15,0 15,5 15,1 12,6 

 Liknande kommuner 15,0 14,0 15,4 
 

  Betygspoäng, yrkesförb. Program Riket 12,9 12,8 12,9 
 

 

 Arjeplog 13,1 12,3 11,4 11,8 

 Liknande kommuner  12,8 12,8 12,8 
 

 Betygspoäng, Flickor Arjeplog 
    

12,0 

Betygspoäng, Pojkar Arjeplog 
    

12,3 

Högsta betygspoäng, Arjeplog 
    

18,6 

Lägsta betygspoäng, Arjeplog 
    

3,1 

      

                                                      
10

 http://www.kolada.se/index.php?page=workspace/nt, 2014-10-31 
11

 Uppgifterna är hämtade från Hornavanskolans betygskataloger 
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På de högskoleförberedande programmen är den genomsnittliga betygspoängen för historia 

och matematik markant lägre än för övriga gymnasiegemensamma ämnen. En tänkbar orsak är 

övergången till GY11. Avgångseleverna var de sista som avslutade grundskolan enligt Lpo94 

och således de första som började gymnasiet enligt reformen GY11. Matematik och historia är 

två ämnen som har förändrats mycket i GY11 och kursplanerna ställer större krav på 

förkunskaper från grundskolan. Eftersom dessa elever hamnade i skarven mellan två system 

kan det ha medfört att de inte hade tillräckliga förkunskaper i dessa ämnen. Om så är fallet bör 

vi kunna se en liknande nedgång i betygspoäng för riket som helhet, när dessa siffror 

presenteras. Statistik för riket finns dock inte tillgänglig i dagsläget men om vi jämför med 

resultaten på nationella prov för matematik 1 på riksnivå så ligger medelbetyget för 

Samhällsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet på 11,6 för läsåret 

2011/2012 (första årgången på GY11). Ett år senare, dvs läsåret 2012/2013 har medelbetyget 

på riksnivå för samma program ökat till 12,8. Det kan tyda på brister i övergången mellan två 

skolreformer. Det kan också tänkas att lärarna varit osäkra och försiktiga i sina bedömningar 

eftersom det då var nya ämnesplaner och ny betygsskala. 

Fem elever har mycket låga jämförelsetal; 3,08, 3,47, 4,84, 5,08 och 6,56. Fyra av dessa elever 

har haft en komplicerad sjukdomsproblematik som inneburit att de inte kunnat fullfölja 

studierna på gymnasiet i tillräckligt hög grad.  

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

läst.  

 Nationella program 
Antal elever med 
godkända betyg i alla 
ämnen 

Utfärdade gymnasieexamen 

Samhällsvetenskapsprogrammet 
  
 42,9% (3 av 7) 

72,4% (21) 
 
 
 

Naturvetenskapsprogrammet 
  
 100% (4 av 4) 

Teknikprogrammet 
  
 38,5% (5 av 13) 

Bygg- och anläggningsprogrammet 
  
 50% (3 av 6) 

 

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 har inte gjorts någon skillnad på om det är ett eller flera betyg 

som saknas. Vi ser samma resultat som för årskurs 1, där resultatet för eleverna på Natur-

vetenskapsprogrammet ligger markant högre än resultaten på övriga nationella program.  

Skillnaden mellan resultaten för flickor och pojkar är marginell efter årskurs 3. För 21 av 29 

elever utfärdades en gymnasieexamen, vilket innebär att de är godkända på minst 2250 poäng.  

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. 2009 fick 70% av 

gymnasieeleverna en gymnasieexamen efter tre år och 2010 var siffran nere på 68%. Vi anser 

likafullt att vårt resultat bör analyseras djupare för att förbättras.12 

                                                      
12

 http://www.gymnasium.se/sections/faq/faqqaa.aspx?questionid=5135  2014-11-17 
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Under läsåret 2013/2014 har Hornavanskolan inte haft tillgång till specialpedagog i samma 

utsträckning som tidigare. Ordinarie specialpedagog var tjänstledig och det var olika vikarier 

och lösningar under året. Det har lett till bristande kontinuitet och brister i uppföljning av 

utredningar, åtgärdsprogram och särskilt stöd. Det har skett många byten på 

studievägledarsidan under åren och under perioder har skolan helt saknat studievägledare. Vi 

hade stor schemaproblematik i vårterminens början, vilket påverkade stämningen hos 

eleverna negativt. Eftersom skolan dessutom saknade specialpedagog, studievägledare och en 

närvarande rektor i perioder så kan läsåret betecknas som rörigt vilket troligtvis har påverkat 

elevernas studiesituation negativt.  

 

Uppgifterna kring behörigheten är hämtade från Kolada gällande 2011-2013. Årets uppgifter är 

framtagna på Hornavanskolan och siffror för riket är ännu inte publicerade, men vi uppskattar att 

de kommer att följa tidigare resultat för riket. 

Av de högskoleförberedande programmen har eleverna på Naturvetenskapsprogrammet 

högre behörighet till universitet och högskolan jämfört med övriga program.  

Eleverna på yrkesprogram uppnår inte grundläggande behörighet inom det ordinarie 

programmet men har rätt att läsa kurser inom ramen för Individuellt val eller som utökat 

program för att uppnå behörighet. Eleverna får information av skolan om detta och måste 

sedan göra ett eget aktivt val av dessa kurser. Det har framkommit i samtal med eleverna på 

yrkesprogrammet att de har en väldigt tydlig målbild av framtiden där de går ut i yrkeslivet 

istället för fortsatta studier på universitet eller högskola. Eleverna har därför i regel lägre 

motivation till att välja att läsa ytterligare tre kurser utöver ordinarie program.  

En del av förklaringen till låg behörighet till högskola finns på individnivå, då vi hade några 

elever som har haft en komplicerad sjukdomsproblematik som inneburit att de inte kunnat 

fullfölja studierna på gymnasiet i tillräckligt hög grad.  

Framtida åtgärder på enhetsnivå för gymnasiet 

 Ämnesövergripande arbete på yrkesprogrammet för att öka motivationen hos 

eleverna. Dessutom önskar personalen arbeta mer programinriktat än vad som görs 

idag. 

 Pedagogerna önskar att tydligare rutiner och ansvar för orosanmälningar till mentor 

och rektor då en elev befaras att inte uppnå kursmålen. Dessutom snabbare 

handläggning av anmälningarna för att kunna ge särskilt stöd eller särskilda 
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anpassningar. Uppföljning, utvärdering och analys av insatta åtgärder och extra 

anpassningar måste dessutom göras mer kontinuerligt och strukturerat. 

 Mentorskap för vikarier och nyanställda bör införas så att vikariesituationen inte har 

en negativ inverkan på elevernas måluppfyllelse. 

 Pedagogerna anser att det vore önskvärt om skolan kontaktar andra skolor som har 

elever från Norge för att se hur de arbetar med att stötta de norska eleverna. 

 Samtliga studieplaner bör ses över och, tillsammans med arbetslagen, bör man planera 

hur kurser läggs ut över elevernas tre år.  

 Planera fordonsprogrammets praktikperiod med garantitid i övriga ämnen i åtanke. 

 

Förvaltningens begäran 

Utifrån ovanstående redogörelse och analys önskar skolchefen se följande utvecklingsområden 

utredda: 

 Rektor ansvarar för att utarbeta en handlingsplan kring hur eleverna som gick ut år 1 på 

Hornavanskolan (av vilka endast 30% nådde E på samtliga kurser under året) ska kunna 

läsa igen de ämnen som de saknar betyg i. Vad kan göras framöver för att detta resultat 

inte ska upprepa sig? 

 Rektor ansvarar för att göra en utredning kring hur hanteringen av elever med extremt 

låga jämförelsetal på gymnasiet har gått till. Vilket stöd har dessa elever fått och hur 

kommer det sig att de går ut gymnasieskolan med jämförelsetal runt 3,5 efter tre års 

studier? Vad kan göras framöver för att detta inte ska upprepas? 

 Rektor ansvarar för att, tillsammans med elevhälsoteamet, upprätta en rutin för samtliga 

enheter kring hur uppföljning, utvärdering och analys av insatta åtgärder och extra 

anpassningar skall göras kontinuerligt och strukturerat i framtiden. 

Svaren på ovanstående begäran skall vara skolchefen tillhanda senast den 1 april 2015. 

 

Arjeplog 2014-12-12 

 

Malin Westling 

Skolchef 

mailto:malin.westling@arjeplog.se

