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Rapport angående  

Betyg och bedömning; Arjeplogs skolor 

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 barn- och utbildningsutskottet. Temat för denna rapport 

är Betyg och bedömning. 

Vad menas med ”Betyg och bedömning” 

Läraren ska följa och bedöma elevernas kunskapsutveckling på ett medvetet och pedagogiskt 

sätt. Bedömningarna hänger samman med undervisningen och ska kartlägga och värdera 

elevernas kunskaper, återkoppla för lärande, synliggöra praktiska kunskaper och utvärdera 

undervisningen. Elevernas kunskaper bedöms utifrån nationella kunskapskrav. Det finns 

kunskapskrav för alla skolans ämnen och kurser. Kunskapskraven beskriver vad som krävs i 

olika årskurser och på gymnasial nivå för godtagbara kunskaper och för olika betyg. 
   

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i  
sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna  
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål1. 

 

Forskning har visat att elevens syn på kunskap, vad eleven tror att läraren värderar och hur 

läraren själv värderar olika typer av kunskap, kan påverka elevens prestationer. Genom att ge 

tydlig återkoppling, och genom att skilja på person och prestation, kan pedagogerna hjälpa 

eleverna att själva se hur de kan nå framgång2. 

För att skolornas betyg och bedömningar skall vara likvärdiga och rättssäkra genomförs därför 

kontinuerligt kollegiala samtal och analys kring hur arbetet genomförs. Denna rapport redogör 

för detta arbete gällande läsåret 2013/2014. Eftersom detta arbetssätt är nytt för oss och 

eftersom det finns lite statistik att tillgå bakåt i tiden ser vi denna rapport som ett avstamp för 

framtiden. Framöver kommer alla analyser att även innehålla ett tidsperspektiv där vi kan se 

utvecklingen, för eleverna, för enheterna och för verksamheten i stort, över tid. 

Kursbetygens överensstämmelse med provbetygen  

Inom skolan talar vi om provbetyg (t ex betygen som elever få på de nationella proven) samt 

ämnes- och kursbetyg (i slutet av en kurs, en termin, ett läsår). Skolinspektionen och 

skolverket ser gärna att analys mellan resultaten i provbetygen och i kurs- och ämnesbetygen 

                                                      
1 Skollagen (2010:800) 3 kap, §3. 
2 http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-elevperspektiv/hur-upplever-elever-betyg-och-bedomning-
1.195596  2014-08-28 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-elevperspektiv/hur-upplever-elever-betyg-och-bedomning-1.195596
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-elevperspektiv/hur-upplever-elever-betyg-och-bedomning-1.195596
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genomförs. De nationella proven bygger på breda utprövningar av olika slag av uppgifter och 

genomförs i hela landet. Detta gör att proven ger ett mycket gott underlag för bedömning 

genom de exempel på elevlösningar som bedömts motsvara kunskapskrav på en viss nivå. 

Genom provmaterialen får lärare möjlighet att relatera sina egna krav till de krav som anges i 

bedömningsanvisningarna i de nationella proven. Lärarna får även en nationell referensram att 

förhålla sin bedömning till när de bedömer elevernas kunskaper både i provet och i 

undervisningen.3 

Det betyg läraren sedan sätter vid slutet av en termin eller en kurs kan dock avvika från 

betyget på det nationella provet. Det är i viss utsträckning till och med att förvänta. En elev kan 

vid lärarens samlade bedömning mot de nationella kunskapskraven ha visat andra resultat än 

de som eleven uppvisade i just det nationella provet. 

När det gäller de nationella proven ger de en indikation på hur väl en elev uppfyller 

kunskapskraven för hela kursen eller ämnet. Läraren som har ett större underlag kan göra en 

bredare bedömning, men ska då förstås även väga in det nationella provet i betyget. Om 

differensen mellan provbetyg och kurs- och ämnesbetyg är mycket stor bör dock skolan 

fundera över vad detta beror på då det kan vara en indikator på att vår bedömning ej 

överensstämmer med rikets och/eller styrdokumentens. 

Åk 3 

I åk 3 genomförs nationella prov på våren men några betyg sätts ej. Vi konstaterar dock att 

resultaten i matematik genomgående var mycket goda. På 6 av de 7 delproven var det ca 6,5% 

av eleverna som ej uppnådde kravnivån. På ett delprov var det dock hela 75% som ej klarade 

kravnivån.  Personalen analyserade vad detta avvikande resultat berodde på och har lagt in ett 

nytt moment i matematikundervisningen för samtliga av lågstadiets klasser för att motverka 

att denna kunskapslucka upprepar sig. På de nationella proven i svenska i åk 3 var resultaten 

mycket goda. Sammanlagt var det endast ca 2% av eleverna som ej uppnådde kravnivån. De 

goda resultaten kan bero på att man under läsåret satsat extra på ett läs- och skrivprojekt. 

Åk 6 

I åk 6 har nationella prov genomförts i 5 ämnen (SO, Ma, Sv, Eng och NO). Här har 

pedagogerna kunnat jämföra provresultat med betyg vid terminens slut. Av de sammanlagt 

100 resultaten (20 elever i klassen) var det vid 30 tillfällen som resultaten på proven skilde sig 

från betygen. 

 SO Matematik Svenska Engelska NO 

Högre betyg än provresultat 30% 20% 5% 0% 70% 

Lägre betyg än provresultat 5% 10% 10% 0% 0% 

 

Pedagogerna bedömer att den stora avvikelsen i NO beror på att endast ett av de fyra NO-

ämnena prövas i det nationella provet medan samtliga ämnen vägs in i blockbetyget. Detta har 

                                                      
3 http://www.skolverket.se/bedomning/betyg/att-satta-betyg/skillnaden-mellan-betyg-och-provbetyg-1.209605  2014-10-01 

http://www.skolverket.se/bedomning/betyg/att-satta-betyg/skillnaden-mellan-betyg-och-provbetyg-1.209605
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lett till att många av eleverna har kunnat få ett högre betyg än vad resultatet på provet anger. 

Detta är dock ett resultat som behöver analyseras mer inför kommande år. Kan man verkligen 

bedöma att kunskaperna i ett ämne är så mycket sämre än vad den genomsnittliga förmågan 

är i samtliga ämnen? Bör inte förmågorna i NO kunna avspegla sig i vart och ett av de fyra NO-

ämnena? 

Åk 9 

I åk 9 har nationella prov genomförts i 5 ämnen (Geografi, Ma, Sv, Eng och Biologi). Här har 

personalen kunnat jämföra provresultat med betyg vid terminens slut. Av de sammanlagt 166 

resultaten (31-34 elever har deltagit per prov) var det vid 67 tillfällen som resultaten på proven 

skilde sig från betygen, dvs vid ca 40%. 

 Geografi Matematik Svenska Engelska  Biologi 

Högre betyg än provresultat 41% 44% 9% 6% 64% 

Lägre betyg än provresultat 3% 0% 9% 27% 0% 

 

Pedagogerna bedömer att det nationella provet i svenska testar många av de moment som 

ingår i kunskapskraven och det därför är det prov som stämmer bäst överens med 

sammanvägd bedömning.  

Att det i högre utsträckning blir bättre slutbetyg än provbetyg kan dels bero på stress vid 

provsituationen som kan uppvägas av lärarens helhetsbedömning men också på grund av att 

Skollagens 10 kap 21§ paragraf får användas vid betygssättning: 

Om det finns särskilda skäl får det vid betygssättningen […] bortses från enstaka delar av  
de kunskapskrav som eleven ska ha uppnått i slutet av årskurs 9. Med särskilda skäl avses 
funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig  
natur och som utgör direkt hinder för att eleven ska kunna nå ett visst kunskapskrav. 

 

När det gäller det nationella provet i matematik och biologi har proven ett begränsat omfång 

vilket innebär att de inte är en tillräckligt mätsäker bedömning för betygen som helhet vilket 

föranleder en diskrepans mellan provresultat och betyg. När det gäller provsituationen i 

biologi belyser även pedagogerna att det rått tidsbrist för eleverna och lärarna. Alla elever kan 

ej genomföra laborationerna vid samma tillfälle och utrymme för fler laborationer har varit 

svårt att få till stånd inom den tidsram som skolverket tillåter. Eleverna har tvingats gå från 

andra ämnen för att kunna genomföra de laborationerna som ingår i det nationella provet, 

vilket givetvis skapar stress hos eleverna och berörda lärare. Här behöver vi se över 

organisationen av proven för att undvika denna pressade situation i framtiden. 

Liksom när det gäller skillnaderna för åk 6 behövs även här föras en diskussion kring om man 

verkligen kan bedöma att kunskaperna i ett ämne är så mycket sämre än vad den 

genomsnittliga förmågan är i samtliga ämnen? Bör inte förmågorna i NO kunna avspegla sig i 

vart och ett av de fyra NO-ämnena och diskrepansen mellan prov och betyg därmed minskas? 
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Gymnasiet 

I gymnasiet har jämförelse gjorts mellan resultaten på nationella proven och slutbetygen i Sv 1, 

Svenska som andraspråk 1 samt Sv 3. Av de sammanlagt 21 resultaten (Sv1/SvA1) var det vid 4 

tillfällen som resultaten på proven skilde sig från betygen, dvs vid ca 19%. Tre elever (14%) fick 

ett sämre slutbetyg än resultatet på provet medan en elev (5%) fick ett bättre slutbetyg än 

resultatet på provet. I några fall fick eleverna streck på provet eftersom de ej gjort samtliga 

delprov och därför ej kunde få ett sammanvägt provbetyg. De flesta av dessa elever fick F i 

slutbetyg på kursen. Vad som också noteras är att inte någon elev fick högre betyg än D på 

nationella provet. Här behöver en djupare analys komma till stånd kring vad det beror på och 

om vi kan göra något från skolans sida för att förändra undervisningen så att eleverna kan nå 

högre måluppfyllelse. Vi behöver även se över vad det beror på att eleverna inte genomför 

samtliga delprov (och därmed automatiskt underkänns på nationella proven), och vad vi kan 

göra för att förbättra situationen. 

När det gäller de nationella proven i Sv 3 ser vi att de flesta eleverna generellt lyckas bättre på 

de muntliga provdelarna än de skriftliga. Vi finner framför allt två orsaker till detta; dels att det 

finns ett allmänt motstånd mot att skriva bland eleverna, dels att man tränat mer på muntliga 

övningar på kurserna. Antalet A på de muntliga kursproven är 9, jämfört med 6 på skrivdelen. 

Dock råder motsatt förhållande när det gäller betyget D. 1 elev får D på den muntliga delen 

medan 5 får det på den skriftliga. 

Trender som kan skönjas (över tid, mellan kön, mellan klasser och program osv.) 

Bedöms pojkars och flickors arbete likvärdigt? Hur nära sammanflätad är vår förståelse av kön 

med förståelsen av vad det innebär att kunna något? Hur skall vi göra för att ställa likvärdiga 

krav och skapa en mer rättvis bedömning av pojkar och flickor? Dessa frågeställningar känns 

viktiga att arbeta med inom skolan ur ett jämställdhetsperspektiv. Av den anledningen vill vi 

börja med att undersöka skillnaderna i resultat mellan flickor och pojkar. 

Åk 6 

 

Generellt sett ligger flickorna i åk 6 bättre till betygsmässigt än pojkarna, vilket även är 

kännetecknande för hela riket. Det ämne där pojkarna i Arjeplog hävdar sig bäst i förhållande 

till flickorna är engelskan. Detta kan bero på att ämnet engelska innehåller en lägre grad av 

analys och resonemang än övriga ämnen. Engelska är dessutom ett ämne man möter mycket 

utanför skolan t.ex. när man spelar dataspel, ser på film eller lyssnar på musik. I ämnet 

matematik kan man se en högre grad av abstraktionsnivå hos flickorna vid lösning av uppgifter.  
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Åk 9 

 

Stapeldiagrammet visar det faktiska utfallet av betyg räknat på samtliga ämnen som även 

ingått i de nationella proven. I svenska ligger generellt sett flickorna högre som grupp medan 

några pojkar sticker ut och har högre individuella betyg. I engelska ser vi samma trend som i åk 

6; pojkarna ligger även här högre än flickorna. Eftersom underlag saknas på hur det såg ut för 

denna grupp i åk 6 kan vi i dagsläget inte konstatera huruvida vi gjort tillräckligt för att utjämna 

eventuella skillnader mellan könen. Även i matematik ser man att flickorna som grupp ligger 

högre, även om fler pojkar ligger på betyget B. En av framgångsfaktorerna är att skolan 

erbjudit undervisning i liten grupp tillsammans med en speciallärare. I biologi är det också 

tydligt att flickorna som grupp har högre resultat än pojkarna.  I geografi ser vi återigen att 

pojkarna ligger högre än flickorna. De nya kunskapskraven innebär att kraven för de högre 

betygen har ökat, trots detta bör kanske en analys göras över varför inga elever nått betyg A 

och B i geografi med tanke på resultat i övriga ämnen. Här behöver vi till exempel göra en 

analys kring om undervisningen i geografi i de lägre åldrarna behöver förändras. 

Ser vi på hur fördelningen av betyg är inom gruppen flickor och gruppen pojkar blir det tydligt 

att skillnaderna mellan könen trots allt inte är så stora: 

        

Gymnasiet 

På Hornavanskolan har ej någon analys kring skillnader/likheter mellan könen gjorts. Däremot 

har den pedagogiska personalen kunnat konstatera skillnader i resultat på de gemensamma 

prov som elever från olika program deltagit i. Framför allt är det fordonsprogrammets resultat 

som utmärker sig. På det nationella provet i Sv1 fick exempelvis 54% av fordonseleverna 

underkänt på provet medan inte någon elev på teknik- och naturprogrammet fick underkänt. 
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Däremot fick teknikeleverna betydligt sämre resultat på nationellaprovet i Sv3 jämfört med 

eleverna på natur- och samhällsprogrammet. Här tror pedagogerna att det beror på 

teknikelevernas stora frånvaro beroende på studieresor, testförarutbildning samt fyra veckors 

utlandspraktik. Här behöver vi fundera över hur vi kan ge teknikeleverna bättre stöd så att de 

programspecifika aktiviteterna inte påverkar provresultaten negativt. 

Processen kring betyg, bedömning och sambedömning  

Skolverket har i sin skrift Sambedömning i skolan – Exempel och forskning, 2013, definierat 

sambedömning som att lärare samarbetar om bedömning eller betygssättning, till exempel 

genom att bedöma elevers prestationer tillsammans eller genom att diskutera bedömningen 

med varandra. Fokus ligger främst på hur lärare gemensamt tolkar och värderar elevers 

prestationer utifrån kurs- och ämnesplanernas förmågor och kunskapskrav. Forskning visar att 

sambedömning kan öka samsyn i lärares tolkningar av styrdokumenten och elevarbeten 

genom att de utvecklar en gemensam förståelse för kunskapskraven och kvaliteter i elevernas 

prestationer.  

Sambedömningen kan även nyttjas till att fördela bedömningsarbetet mellan lärarna, och på så 

sätt minska arbetsbelastningen i samband med de nationella proven. Lärare som för tillfället 

inte genomför nationella prov med sina elever kan ändå medverka i bedömningen och hålla sig 

uppdaterade om provens innehåll och utformning. För årskurs 6 kan det innebära att lärare 

med elever i årskurs 4 och 5 hjälper till med att bedöma elevernas prestationer vilket kan få 

den positiva effekten att lärarna kan förbereda sina yngre elever bättre inför deras kommande 

prov i åk6. För årskurs 9 och gymnasieskolan kan det innebära att andra lärare som undervisar 

i samma ämne deltar i bedömningen. 

Åk 3 och 6 

Sambedömning av de nationella proven för åk 3 och 6 har främst skett mellan klasslärare och 

specialpedagog, men ibland även med andra lärare. Endast i NO har sambedömningen uteblivit 

på grund av tidsbrist vilket är ytterst olyckligt med tanke på rättssäkerheten för eleverna.  

Åk 9 

De nationella proven i åk 9 rättas och bedöms till viss del gemensamt men inte lika 

systematiskt som tidigare år. På NO/Ma-sidan har proven fördelats ämnesvis mellan lärarna, 

främst på grund av tidsbrist och schematekniska svårigheter. Inför kommande år bör lärarna 

organisera sin tid annorlunda så att den reglerade arbetstiden kan möjliggöra sambedömning. 

Dessutom bör man fundera på att vid några tillfällen under vårterminen anställa vikarie för att 

möjliggöra genomförande av laboration och muntliga delprov. För att genomföra 

laborationer/muntliga delprov har lärarna i år använt sig av sin undervisningsfria tid vilket 

inneburit att eleverna plockats från andra lektioner vilket naturligtvis påverkar undervisningen 

som helhet och kan påverka elevernas möjligheter till bra resultat i de ämnen som drabbas.  

På Kyrkholmsskolan har sambedömning skett även vid sidan av de nationella proven. Under 

läsåret har lärarna haft regelbundna möten med pedagogiska samtal som bland annat handlat 

om läroplanen, betyg och formativ bedömning. I det systematiska kvalitetsarbetet har en 

grupp särskilt arbetat med betyg och bedömning. Bland annat har gruppen presenterat mallar 
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för bedömning av förmågor, ett underlag för elevsamtal. Gruppen har också utarbetat ett 

förslag för rutiner kring betyg- och bedömningssamtal. 

Pedagogerna har träffats en gång i veckan för att kartlägga och kontinuerligt följa enskilda 

elever och grupper för att få en samlad bild inför måluppfyllelsen. Utifrån kartläggningen har 

åtgärder vidtagits, till exempel särskilda träffar kring sambedömning och lektions- och 

uppgiftsplanering. 

Pedagogerna på Kyrkholmsskolan har även deltagit i det utvidgade kollegiet i sociala medier. 

Där kan man ta del av diskussioner, tips och tankar från kollegor i hela landet, till exempel 

Facebook-grupperna Bedömning för lärande och The Big Five.  

En annan åtgärd som vidtagits är att vissa elever har anpassad studiegång; där något/några 

ämnen har lyfts bort med syftet att öka måluppfyllelsen i andra ämnen. För första gången har 

några elever erbjudits ett tionde skolår. 

Gymnasiet 

Gemensamt utförande och sambedömning av de muntliga nationella proven skedde i större 

utsträckning och mer systematiskt tidigare år, det har försvårats av den ökade 

undervisningstiden för lärarna på Hornavanskolan. Lärarna har idag svårare att finna 

gemensam tid till sambedömning. En annan svårighet är att sedan Hornavanskolans elevantal 

krympt så har pedagogerna sällan parallella kurser utan är i regel ensam lärare i sin kurs. Inom 

kollegiet förekommer dock ofta spontan sambedömning av olika elevarbeten. 

Inom SFI:n finns inte några fastställda datum för nationella prov eller kursslut, detta för att 

eleverna ska ges möjlighet till individuell studietakt. Konsekvensen av detta blir att man 

kontinuerligt genomför nationella prov och sätter kursbetyg, därav svårigheter kring 

strukturerad sambedömning. Arbetslaget har dock ofta diskussioner kring elevers arbeten och 

prestationer och spontan sambedömning sker ofta mellan SFI-ung och SFI-vux.  

Analys utifrån genomförda aktiviteter/processer  

Åk 6 

I åk 5 används gamla NP för att förbereda eleverna för provsituationen i åk 6 samt som ett 

diagnosmaterial för att jämföra elevernas prestationer med målen i ämnena.  

Åk 9 

När det gäller anpassad studiegång konstaterar pedagogerna att organisationen inte varit 

tillräcklig och åtgärden därför inte alltid uppnått önskat resultat. För eleverna på det tionde 

skolåret var förutsättningarna vitt skilda och där konstateras att skolan ej individualiserat 

studieplanen/upplägget i tillräcklig grad. Delvis eftersom personalen inte har haft kunskaper 

om regler och förutsättningar för detta.  

Gymnasiet 

När det gäller betyg, bedömning och sambedömning i svenska och samhällsorienterande 

ämnen på gymnasiet så har arbetet bland annat bestått av följande punkter: 
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 Medbedömning genom att låta kollegor läsa igenom och kommentera t.ex. 

elevarbeten för ökad rättssäkerhet och konstruktiv diskussion 

 I mån av möjlighet rättat varandras nationella prov 

 Haft två undervisande lärare i samma grupp (dock inte alltid samtidigt) och diskuterat 

elevers utveckling vilket ger en mer nyanserad bild av elevens förmågor och behov 

samt likvärdig bedömning 

 Diskuterat elevers utveckling med lärare som undervisar samma elev i andra ämnen. 

Jämfört förmågor, t.ex. källkritik, mellan varandra.  

 Tagit hjälp av andra ämnen i bedömning, se ovan 

 Diskuterat betygsättning med kollegor vilket lett till nya tankar och bearbetning av den 

egna tolkningen. Att diskutera med varandra och lyfta problematik kan väcka svar och 

tankar.  

 Jämfört betygskriterier mellan ämnen 

Framtida åtgärder på grupp- och enhetsnivå   

a) Enhetsnivå 

På Öbergaskolan vill pedagogerna lägga mer tid på sambedömningar i olika ämnen 

återkommande under året. Resultaten på nationella prov ska diskuteras gemensamt i 

arbetslagen. När det gäller de nationella proven skall tiden planeras bättre så att lärarna har 

tid avsatt för sambedömning.  Här behöver ledningen skapa en organisation, exempelvis 

genom vikarier i anslutning till provperioden samt ge lärarna tid till att arbeta med proven på 

exempelvis A-dagar. Pedagogerna måste själva försöka planera för toppar i arbetet på årsbasis 

genom att använda planeringsverktyget som skolutvecklingsgruppen - SKUG - tagit fram. 

På Kyrkholmsskolan planerar man att lägga upp verksamheten så att sambedömning 

möjliggörs i större utsträckning och man tänker även fortsätta med de pedagogiska samtalen. 

Pedagogerna ser även en stor potential i lärplattformen Schoolsoft för såväl planering av 

undervisning som kontinuerlig bedömning av elevernas förmågor. Pedagogerna önskar även 

en fortbildning kring betyg och bedömning både gällande kunskapskrav och de regler som styr.  

På Hornavanskolan önskar pedagogerna få bättre möjlighet till samarbete inom ämnena så att 

sambedömning möjliggörs i större utsträckning. Ämneslagsmöten på rimligare tid och 

möjlighet för fler att delta i de pedagogiska samtalen som försteläraren ordnar. Man önskar 

även mer struktur kring hur sambedömning skall genomföras.  

b) Gruppnivå 

På Öbergaskolan vill man arbeta med parövningar för att stärka elevernas förmåga att 

argumentera både muntligt och skriftligt, dessutom ämnar man lägga mer tid på att eleverna 

ska få arbeta med argumenterande texter.  

På Kyrkholmsskolan måste man organisera verksamheten för elever med anpassad studiegång 

och de med ett tionde skolår på ett bättre sätt än tidigare.   

På Hornavanskolan hoppas man att lärplattformen Schoolsoft ska innebära förbättring för 

såväl planering av undervisning som kontinuerlig bedömning av elevernas förmågor. Inom 

svenska- och samhällsämnena önskar pedagogerna blockläsning, vilket skulle kunna ge fler 
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perspektiv på elevens förmågor, mer individanpassad undervisning, tid att arbeta mer med 

enskilda elever, möjlighet att motivera eleven genom att påvisa samband mellan kurser, bli 

mer tidseffektivt. Dessutom önskar man arbeta vidare med konceptet två lärare i samma 

lektionssal. Pedagogerna anser även att man ska se över kursutläggen då man finner behov av 

att vissa kurser förläggs på fler terminer i vissa klasser. Inom SFI:n önskar man organisera 

undervisningen så att man i större utsträckning kan ha gemensamma provtillfällen för att 

underlätta kontinuerlig sambedömning. 

Förvaltningens begäran 

Utifrån ovanstående redogörelse och analys önskar skolchefen se följande utvecklingsområden 

utredda: 

 Rektor ansvarar för att se över hur undervisning och bedömning inom NO:n på 

grundskolan ska gå till så att större samstämmighet mellan provbetyg (nationella proven) 

och ämnesbetyg kan komma till stånd.  

 Rektor ansvarar för att göra en utredning kring hur undervisningen i geografi i de lägre 

åldrarna ser ut och om den behöver förändras för att förbättra elevernas måluppfyllelse i 

ämnet på högstadiet. 

 Rektor ansvarar för att en analys över vad det beror på att eleverna inte genomför 

samtliga delprov (och därmed automatiskt underkänns på nationella proven) på 

gymnasiet, och vad vi kan göra för att förbättra situationen för eleverna så att dessa kan 

nå högre måluppfyllelse. 

 Rektor ansvarar för att utforma en struktur och en organisation kring hur sambedömning 

kan gå till på grundskolan och gymnasieskolan. Särskilt skall organisationen kring SFI:ns 

nationella prov ses över, för att se om man kan finna gemensamma provtillfällen för 

eleverna. 

 

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

 

Arjeplog 2014-10-01 

 

Malin Westling 

Skolchef 


