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1 BETYGSUPPFÖLJNING BYGDEÅ SKOLA 
 
I klass 6 på Bygdeå skola går arton elever, åtta flickor och tio pojkar. Tre av eleverna i klassen har 
undervisning i särskild grupp i olika utsträckning. 89 % av eleverna på Bygdeå skola hade A-E i 
samtliga ämnen. En elev hade F i ett ämne och den andra eleven hade betyg inte kunnat sättas på i 
flera ämnen. 
 
Antal elever med betyg A-F i praktiskt-estetiska ämnen, Bygdeå skola 

 
 

ÄMNE KOMMENTAR – EV. ÅTGÄRD 

Hemkunskap:   
17 % av eleverna har betygen B-C 
77 % av eleverna har betygen D-E 
6 % av eleverna har betyget F 

1 F i gruppen. Tre elever med särskilda 
anpassningar.  En av dem har ett F på grund av 
omständigheter kring eleven.  

Bild: 
70 % av eleverna har betygen B-C 
30 % av eleverna har betygen D-E 
Ingen elev har F i betyg 
 
 

Det är hög arbetsmoral. Flera elever har 
förmågan att analysera vilket ”drar” med andra 
elever.  

Idrott: 
61 % av eleverna har betygen A-C 
33 % av eleverna har betygen D-E 
6 % har betyget F 

1 F i klassen. Denna elev deltog bara i ett 
delmoment under terminen. Eleven kommer att 
få mer utvecklade anpassningar i undervisningen 
under vårterminen.  

Musik: 
100 % av eleverna har betyget E 
 

Ingen spridning! Vi måste se över bedömning 
och betygsarbetet uppläggning och innehåll.  
 

Slöjd: 
70 % av eleverna har betygen B-C 
30 % av eleverna har betygen D-E 
 
 

Åter ett ämne som klassen visar ett stort 
engagemang för. Åter är det en mer utvecklad 
dialog med eleverna som skulle kunna ge 
möjlighet till ytterligare utveckling i ämnet.  
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Antal elever med betygen A-F i SO-ämnena, Bygdeå skola 

 
 

ÄMNE KOMMENTAR – EV. ÅTGÄRD 

Geografi:  
94 % har betygen A-C 
6 % har betyget D 
Ingen elev har F i betyg. 

Se nedan kommentar i samhällskunskap. En 
ordentlig genomgång av klassens kunskaper ska 
göras under terminen för att se hur 
kunskapsnivån ligger till. Stämmer det som 
redovisats så är det oerhört bra.  

Historia: 
94 % av eleverna har betygen A-C 
6 % av eleverna har betyget E 
Ingen elev har F i betyg 
 

Samma som ovan. 

Religion: 
88 % av eleverna har betygen B-C 
12 % av eleverna har betyget D 
Ingen elev har F i betyg 
 

Samma som ovan.  

Samhällskunskap: 
94 % av eleverna har betygen A-C 
6 % av eleverna har betyget E 
Ingen elev har F i betyg 
 

Nuvarande lärarens kommentar: ”Jag har inte 
haft eleverna speciellt länge, men jag tycker att 
94 % låter anmärkningsvärt högt. I övriga ämnen 
har betydligt färre så höga betyg. Jag tror inte 
att så många som 94 % ligger på den nivån av 
det jag har sett än så länge.” 
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Antal elever med A-F i språk, Bygdeå skola 

 
 

ÄMNE KOMMENTAR – EV. ÅTGÄRD 

Svenska: 
71 % av eleverna har betygen A-C 
29 % av eleverna har betygen D-E 
Ingen elev har F i betyg 
 

Arbetsvilliga elever, vi fortsätter arbeta för att 
höja deras kompetens i ämnet. 
I samarbete med elever diskutera hur och vad de 
kan göra för att höja sin kunskap och ev. sitt 
betyg. 

Engelska: 
72 % av eleverna har betygen A-C 
28 % av eleverna har betygen D-E 
Ingen elev har F i betyg 

I stort sett lika resultat som i svenska. Samma 
tanke om åtgärder.  

Svenska som andraspråk: 
Ingen elev som läser svenska som andraspråk 
går i åk 6 
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Antal elever med A-F i NO, matematik och teknik, Bygdeå skola 

 
 

ÄMNE KOMMENTAR – EV. ÅTGÄRD 

Matematik: 
72 % av eleverna har betygen A-C 
28 % av eleverna har betygen D-E  
Ingen elev har F i betyg 

Några av eleverna får stöd under lektionerna, 
detta behövs och vi fortsätter under 
vårterminen. 
Större del av klassen fungerar mycket bra. 

Biologi: 
47 % av eleverna har betygen B-C 
53 % av eleverna har betygen D-E 
Ingen elev har F i betyg 

Nyfikna och intresserade elever med hög 
arbetsmoral. Lite mer välutvecklade resonemang 
så kommer några betyg att höjas. Vi kommer 
därför att öppna upp för mer dialog i klassen.  

Fysik: 
29 % av eleverna har betygen B-C 
71 % av eleverna har betygen D-E 
Ingen elev har F i betyg 

Lite mer E än i biologi och inget A. Här är det 
annars samma intresse och nyfikenhet. Dialogen 
är på samma sätt viktig här också för att få tag i 
utvecklingspotentialen.  

Kemi: 
41 % av eleverna har betygen B-C 
59 % av eleverna har betygen D-E 
Ingen elev har F i betyg 

Lita annan spridning men i stort sett samma 
förutsättningar i klassen och även här gäller det 
att se hur vi kan fånga utvecklingspotentialen 
hos eleverna. Dialogen är viktig.  

Teknik: 
35 % av eleverna har betyget C 
65 % av eleverna har betygen D-E 
Ingen elev har F i betyg 

Samma som ovan.  
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2 BETYGSUPPFÖLJNING ÅK 6 NYBYSKOLAN 
 
I klass 6 på Nybyskolan gick under höstterminen tretton elever, sju flickor och sex pojkar. En elev är 
nyanländ.  
 
Antal elever med A-F i praktiskt-estetiska ämnen, Nybyskolan 

 
 

ÄMNE KOMMENTAR – EV. ÅTGÄRD 

Hemkunskap:   
 

Eleverna läser ämnet under vårterminen 2017 

Bild: 
8 % av eleverna har betyget C  
92 % av eleverna har betygen D-E 

Flera elever är duktiga på bildframställning men 
behöver träna mer på att analysera och 
reflektera över sina egna arbeten. Vilket jag 
kommer att betona vikten av. 

Idrott: 
54 % av eleverna har betyget C 
38 % av eleverna har betyget E 
8 % av eleverna har betyget F 
 

En elev har F i betyg på grund av otillräckliga 
kunskaper i simning. Stöd i form av extra 
simundervisning utanför skoltid har erbjudits, 
tackat nej till detta. 
Hela klassen har simundervisning i början av vt 
17 

Musik: 
38 % av eleverna har betyget C 
61 % av eleverna har betygen D-E 

För att säkerheten kring instrumentspel ska bli 
bättre så är fler tillfällen inplanerade under 
vårterminen. 
 

Slöjd: 
100 % av eleverna har betygen D-E 

Betydligt mindre spridning i betyg än i de andra 
praktiskt – estetiska ämnena – vad beror detta 
på? 
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Antal elever med A-F i SO, Nybyskolan 

 
 
 

ÄMNE KOMMENTAR – EV. ÅTGÄRD 

Geografi:  
 

På grund av blockläsning läser eleverna geografi 
under vårterminen 

Historia: 
51 % av eleverna har betygen A-C 
49 % av eleverna har betygen D-E 

Eleverna har visat stort intresse och varit 
delaktiga i diskussioner och resonemang.  
 

Religion: 
54 % av eleverna har betygen B-C 
46 % av eleverna har betygen D-E 
 

Eleverna har varit mycket aktiva och visat stort 
intresse för ämnet. Bedömningsportalens 
uppgifter har använts för att få stöd i 
bedömningsarbetet. 

Samhällskunskap: 
 

På grund av blockläsning läser eleverna 
samhällskunskap under vårterminen 
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Antal elever med A-F i språk, Nybyskolan 

 
 

ÄMNE KOMMENTAR – EV. ÅTGÄRD 

Svenska: 
38 % av eleverna har betygen B-C 
54 % av eleverna har betygen D-E 
8 % av eleverna har betyget F 

Särskilt stöd riktat mot elev med F och elev som 
just och pass når E fortsätter i enlighet med 
åtgärdsprogram. 
 
Under ht arbetade vi mycket med läsförståelse i 
centrum. Under vt kommer fokus främst att ligga 
på att utveckla skrivprocessen då eleverna har 
störst behov av det.  
 

Engelska: 
23 % av eleverna har betyget C 
62 % av eleverna har betygen D-E 
15 % av eleverna har betyget F 

Särskilt stöd insatt riktat mot ordförståelse och 
muntlig kommunikation för de två eleverna med 
F i betyg.  
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Antal elever med A-F i NO, matematik och teknik, Nybyskolan 

 
 

ÄMNE KOMMENTAR – EV. ÅTGÄRD 

Biologi: 
47 % av eleverna har betygen A-C 
54 % av eleverna har betygen D-E 

Flera elever har ett naturvetenskapligt intresse 
vilket syns i resultaten. 

Fysik: 
 

På grund av blockläsning har eleverna inte läst 
fysik under höstterminen 

Kemi: 
54 % av eleverna har betygen B-C 
46 % av eleverna har betygen D-E 

Intresset för naturvetenskap syns även i 
resultaten i ämnet kemi. De flesta elever 
uppskattar de laborativa inslagen mycket, 
medan någon elev har svårt med att arbeta 
praktiskt utifrån en instruktion. Genom att se till 
att eleven har haft förförståelse inför de 
laborativa momenten och genom att låta 
eleverna arbeta tillsammans har eleven ändå 
nått E i betyg. 

Matematik: 
54 % av eleverna har betygen B-C i matematik 
46 % av eleverna har betygen D-E i matematik 
 

I gruppen finns några elever som om vi lyckas 
motivera dem att ta sig an mer utmanande 
uppgifter kan nå ännu högre betyg. Tempot i 
undervisningen kommer att ökas något under 
vårterminen för att få eleverna att höja sig 
ytterligare. Fortsatt stöd behövs till de elever 
som har svårigheterna med grunderna i ämnet. 

Teknik: 
39 % av eleverna har betygen B-C 
54 % av eleverna har betygen D-E 
8 % av eleverna har betyget F 

En elev som har F kommer att få extra teknik 
under våren får att nå ett E-betyg 

 
           

2.1 SAMMANFATTNING OCH ANALYS 

Totalt två elever av tretton har F i ett eller fler ämnen. Det innebär att 85 % av eleverna har betygen 
A-E. Det är två elever som har F i något ämne – den ena eleven har ett F i engelska, medan den andra 
eleven har F i fyra ämnen. 
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Från och med vecka 45 fram till jullovet har det varit en del oro i klassen och trygghet och studiero 
har påverkats negativ. Detta har i sin tur påverkat resultaten negativt. Följande åtgärder har vidtagits 
för att förbättra tryggheten och studieron: 

 Pedagogerna har jobbat med samsyn kring regler och bemötande 

 Konsekvenstrappan har använts vilket resulterat i såväl skriftliga varningar som 

avstängningar 

 Föräldrasamarbetet har intensifierats både individuellt och för hela gruppen. 

 En förstärkning i det psykosociala stödet har gjorts.  

 Elevhälsoteamet inklusive skolspykolog har gett råd och vägledning kring arbetet med 

trygghet och studiero 

 
Klassläraren har ett mycket gott samarbete med både elever och vårdnadshavare vilket är en mycket 
bra förutsättning för att komma tillrätta med de trygghetsproblem som funnits i gruppen. Insatserna 
för bättre trygghet och studiero förstärks under vårterminen med en insats direkt mot elevgruppen 
av organisationen Friends. Arbetet med samsyn, föräldrasamarbete och psykosocialt stöd till 
eleverna fortsätter. 
 
Stödet i ämnet engelska utökas under vårterminen genom omfördelning av befintliga resurser. 
Särskilt stöd finns i svenska, engelska och matematik. På grund av svårigheter att fylla vakanser 
kommer stödet i matematik att minska under våren, men då läraren som ansvarar för 
undervisningen är utbildad specialpedagog, klassen består av få elever och en elevassistent från och 
med vårterminen finns i gruppen bedöms förutsättningarna för att ge extra anpassningar till de 
elever som har svårare att nå målen (i dagsläget har alla elever E eller högre betyg) vara goda.  
 

3 BETYGSUPPFÖLJNING ÅK 6 TUNDALSSKOLAN 

 
I klass 6 på Nybyskolan går 28 elever, sexton pojkar och tolv flickor. En av eleverna är inskriven i 
grundsärskolan och får sin undervisning till största delen i en särskild undervisningsgrupp. Fyra andra 
elever i klassen går större delen av sin skoldag i samma särskilda undervisningsgrupp. Två elever i 
klassen är nyanlända.  
 

Antal elever med betygen A-F i praktisk-estetiska ämnen 
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ÄMNE KOMMENTAR – EV. ÅTGÄRD 

Hemkunskap (15 elever totalt):   
26 % av eleverna har betygen B-C. 
54 % av eleverna har betygen D-E. 
20 % av eleverna har betyget F. 

F tre elever- dessa 3 har den mesta av sin 
undervisning i mindre undervisningsgrupp. I hkk 
har 1 st av dessa 3 haft undervisning med sin 
klass med stöd av assistent. En annan elev 
började terminen med att ha hk med sin klass 
men valde att i mitten av terminen byta grupp 
till grundsärskolans grupp. En annan elev har 
hela terminen haft undervisning i 
grundsärskolans hkk-grupp, ganska hög frånvaro 
för denne vilket medfört brist i övning och 
kontinuitet för eleven.  
Alla tre elever har fått bildstöd till sina recept 
vilket upplevs vara en bra anpassning som 
möjliggör att följa ett recept ganska 
självständigt. Svårigheter har varit att resonera 
och se samband mellan ex. mat och hälsa. Ger 
bildstöd att samtala utifrån, även assistent har 
stöttat med samtal. Muntliga förhör, 
utvärderingar och prov har genomförts. Tydliga 
stegvisa instruktioner. 
Halva klassen har läst hkk under hösten och den 
andra halvan kommer läsa under våren. 
 
Första och sista terminen som eleverna har hkk i 
mellanstadiet, vilket betyder att undervisningen 
under en termin måste innehålla alla delar ur 
kunskapskraven. Det gör att det blir kort om tid 
att fördjupa sina kunskaper som kan vara en 
anledning till att ingen elev når betyget A? 
Åtgärd: öka undervisningstiden? Får alla elever 
sin garanterade undervisningstid i hkk innan de 
går ut grundskolan? 
 
Pågående aktiviteter: välplanerad och 
strukturerad undervisning, formativ bedömning, 
s-soft för information, planeringar för större och 
mindre uppgifter. 
Önskan om åtgärd: ämnesövergripande arbete 
för att möjliggöra mer tid, exempelvis kring miljö 
som ingår i många andra ämnen. 

Bild: 
22 % av eleverna har betyget C. 
78 % av eleverna har betygen D-E. 
Ingen elev har F. 
 

Flera elever är duktiga på bildframställning men 
behöver träna mer på att analysera och 
reflektera över sina egna arbeten. Vilket jag 
kommer att betona vikten av. 

Idrott: 
52 % av eleverna har betygen B-C. 
41 % av eleverna har betygen D-E. 

Det 3 st elever  som inte nådde upp till dom 
grundläggande målen i idrott  och hälsa i åk 6.  
Alla tre var pojkar. En av pojkarna som gick i hel 
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7 % av eleverna har betyget F. klass nådde främst inte upp till målen för att han 
aldrig deltog på dansen. Den andra eleven i stora 
gruppen nådde inte upp till målen för att han 
inte klarade av att orientera i samhället.  Eleven 
ska erbjuda extra orienteringslektioner till våren 
för att ge möjlighet att nå kunskapskraven. 
Kartor har förstorats/förenklats för att göra det 
lite enklare. Den tredje eleven med F går i den 
lilla gruppen och klarade inte av att orientera i 
samhället. För denna elev är det också osäkert 
om kraven för simkunskaper nås och därför finns 
möjlighet att  simträna varje vecka under våren. 

Musik: 
37 % av eleverna har betygen B-C. 
56 % av eleverna har betygen D-E. 
7 % av eleverna har F i betyg. 
 

För att säkerheten kring instrumentspel ska bli 
bättre så är fler tillfällen inplanerade under 
vårterminen. 
 
F två elever. En elev i lilla gruppen. En elev som 
dels har stor frånvaro men deltar ej heller aktivt i 
undervisningen vid närvaro.  

Slöjd: 
19 % av eleverna har betygen B-C. 
74 % av eleverna har betygen D-E. 
7 % av eleverna har F i betyg. 

F två elever, varav två från lilla gruppen. 
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Antal elever med A-F i SO-ämnen 

 
 

ÄMNE KOMMENTAR – EV. ÅTGÄRD 

Geografi:  
26 % av eleverna har betyget C. 
44 % av eleverna har betygen D-E. 
30 % av eleverna har betyget F. 

8 st F Kort kurs tidigt på ht, grundläggande 
kartkunskaper. Kommer att repetera flera 
moment under vt. Elevernas motivation och 
förmåga att fokusera på lektionerna har ökat 
under läsåret. Extra anpassningar: SvA för två 
elever, två pedagoger 

Historia: 
37 % av eleverna har betygen B-C. 
52 % av eleverna har betygen D-E. 
11 % av eleverna har betyget F. 

3 st F 2F i klass 6, för en elev är det den språkliga 
förmågan som inte räcker till. Den andra eleven 
har svårt att fokusera och var placerad i en 
annan skola under en period av kursen. Extra 
anpassningar- SvA, två pedagoger. 

Religion (4 elever totalt): 
75 % av eleverna har betyget E. 
25 % av eleverna (1) har betyget F 

Endast lilla gruppen har läst ämnen religion 
under höstterminen – övriga åk 6 läser ämnet 
under vårterminen 17  

Samhällskunskap: 
23 % av eleverna har betygen B-C. 
70 % av eleverna har betygen D-E. 
7 % av eleverna har betyget F. 
 

2 st F1F i klass 6, extra anpassningar: två 
pedagoger, eleven har fått stöttning för att 
kunna uttrycka sig mer utvecklat. 
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Antal elever med A-F i språkämnen 

 
 

ÄMNE KOMMENTAR – EV. ÅTGÄRD 

Svenska: 
29 % av eleverna har betygen B-C. 
54 % av eleverna har betygen D-E. 
17 % av eleverna har betyget F 

4 st F,  2F klass6, en elev under utredningar har 
extra anpassningar: logoped 1ggr/v och enskilt 
stöd av pedagog. Den andra eleven bytt skola vt-
17. 
Extra anpassning: två pedagoger.  
Arbetar med utvecklingsområden: skriva och 
ordkunskap 
Att skriva mer utvecklade person- och 
miljöbeskrivningar, användande av 
sambandsord. 
Olika typer av muntliga framföranden. 
 

Engelska: 
33 % av elevrena har betygen B-C. 
45 % av eleverna har betygen D-E. 
22 % av eleverna har betyget F. 
 

6 st F 3  F klass 6, Två elever har inte läst 
engelska sedan lågstadiet, en av dessa följer åk 
5. Den andra eleven behöver utveckla den 
skriftliga delen. En elev är under utredning. All 
undervisning i halvklass. 
Utvecklingsområden: egen produktion muntligt 
och skriftligt. 
Utveckla elevernas vilja och mod att 
kommunicera muntligt på engelska. Samarbete 
med andra ämnen t.ex. redovisningar på 
engelska. Läraren pratar ffa engelska på 
lektionerna. Idé bank med gemensamma 
muntliga övningar. Bedöma och dokumentera 
muntliga prestationer efter lektionerna. 

Svenska som andraspråk (totalt 3 elever): 
Samtliga elever har betyget F. 
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Antal elever med A-F i matematik, NO och teknik 

 
 

ÄMNE KOMMENTAR – EV. ÅTGÄRD 

Matematik: 
23 % av eleverna har betygen A-C. 
38 % av eleverna har betygen D-E. 
22 % av eleverna har betyget F. 

6 st F, varav 3 elever från lilla gruppen, 1 st där 
språkliga förmågan inte räcker till (med stöd av 
enskild pedagog 2ggr/vecka á 30 min), 1 med 
dubbla diagnoser 
Fortsätta att jobba mycket med problemlösning 
och låta eleverna prata matematik. Även forstätt 
att träna multiplikationstabellerna. 

Biologi: 
33 % av eleverna har betygen B-C. 
55 % av eleverna har betygen D-E. 
11 % av eleverna har betyget F. 

3 st F varav 1 från lilla gruppen, 1 st där språkliga 
förmågan räcker inte till 
 

Fysik: 
19 % av eleverna har betyget C. 
43 % av eleverna har betygen D-E. 
19 % av eleverna har betyget F. 
 

5 st F varav 1 st från lilla gruppen, 1st där 
språkliga förmågan inte räcker till 

Kemi (4 elever totalt): 
75 % av eleverna har E i betyg. 
25 % (1 st) av eleverna har F i betyg. 
 

Endast lilla gruppen har läst kemi under 
höstterminen. 

Teknik: 
13 % av eleverna har betyget C. 
80 % av eleverna har betygen D-E. 
7 % av eleverna har betyget F. 

1 st F varav en från lilla gruppen 

NO – prioriterade utvecklingsområden. 

Fortsätta att jobba medvetet med de naturvetenskapliga begreppen. 
Jobba mer med undersökningar utifrån givna planeringar samt att dokumentera resultatet på ett 
ändamålsenligt sätt. För att kunna jobba bättre med detta område skulle klasser som är större än 14 
elever behöva få ha minst en lektion i veckan i halvklass. 
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3.1 SAMMANFATTNING OCH ANALYS 

Totalt har 15 av 29 elever F i ett eller flera ämnen. Det innebär att 49 % av eleverna har betygen A-E. 
Om två nyanlända och de fyra eleverna som går i lilla gruppen undantas ur statistiken har 61 % av 
eleverna betygen A-E. 53 % av pojkarna och 50 % av flickorna har betyget F i ett eller flera ämnen. 
En förklaring till den stora andelen med F i betyg hos pojkarna är att det i lilla gruppen går fyra pojkar 
som inte är inskrivna i särskolan. I klassen har vi också en nyanländ flicka och en nyanländ pojke. En 
elev som går i lilla gruppen har F i 14 ämnen och där har föräldrarna ansökt om inskrivning i  
särskolan. Flera av eleverna med annat modersmål och som läser svenska som andraspråk har inte 
nått betyg i flera ämnen, där konstateras att det är språkliga brister som gör det svårt för eleverna att 
läsa och förstå texter i olika ämnen samt att själva utrycka sig i tal och skrift. 
 
Eleverna som går i lilla gruppen står för flera F vardera i olika ämnen. En nyinflyttad (började i klassen 
i samband med skolstart ht 16) har visat sig ha svårigheter och bristande förkunskaper i flera ämnen 
där hen inte når målen. 
 
Bristen på tillgång till specialpedagog under hösten har varit kännbar, men tack vare satsning på 
dubbelbemanning i åk 6 har eleverna ändå kunnat få ett bra stöd. 
 

Arbetsron och motivationen i klassen har ökat för varje årskurs under mellanstadiet. Under nästa 

termin hoppas vi att betyg, extra anpassningar, stöd och strukturerad undervisning i mindre grupper 

ska sporra och stötta eleverna så att fler når kunskapskraven för åk 6. Planen är att fortsätta arbeta 

med de utvecklingsområden som angavs som prioriterade för hösten i kvalitetsredovisningen.  

  



  

 BARN OCH UTBILDNING 
 TERMINSUPPFÖLJNING HT 2016 

 

 
 

17 

 

4 BETYGSUPPFÖLJNING ÅK 7-9 HT 2016 

4.1  BETYG HÖSTTERMINEN 2016 ÅK 7 

I årskurs sju på Tundalsskolan går 67 elever varav tre går i särskild undervisningsgrupp. Flickorna är 
26 till antalet och pojkarna 41. 
 
Antal elever med A-F i praktiskt-estetiska ämnen, åk 7 

 
 

ÄMNE KOMMENTAR – EV. ÅTGÄRD 

Hem och konsumentkunskap:   
 

Eleverna läser inte hem- och konsumentkunskap 
i åk 7 

Bild: 
34 % av eleverna har betygen A-C. 
62 % av eleverna har betygen D-E. 
3 % av eleverna har betyget F och når inte 
målen i ämnet. 

 Större spridning av betygen än när 

eleverna gick i åk6.  

 2p når inte målen, båda hade hög 

frånvaro under hösten. Den ena eleven 

har assistent och anpassade studiegång. 

Åtgärder:  
 Visa fler elevexempel (när det finns) på 

olika betygsnivåer. 

 Att grundligt gå igenom bedömningen 

efter varje avslutat arbetsområde med 

eleven.  

Ge extra stöttning till de elever som varit borta 
mycket – ta hjälp av studiehandledare 

Idrott: 
54 % av eleverna har betygen A-C. 
41 % av eleverna har betygen D-E. 
5 % av eleverna har betyget F, och når inte 
målen för ämnet. 

Åk 7: tre klasser och tre lärare. 2 elever hade F i 
betyg från åk 6 pga av att de valde bort vissa 
delar av kunskapskraven. 
Framåt: Till jul var det tre elever (killar) som inte 
hade nått upp till minst E. En har anpassad 
studiegång, en pga ej genomförd orientering 
samt en ej genomförd simning.  
Dessa två har erbjudits att komma på elevens 
val-tiden och träna/visa upp sina kunskaper men 
ännu inte tagit chansen. Vi kan jobba mer för att 
de ska komma och visa upp det samt peppa dem 
att ta chansen att göra sig av med den stenen i 
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ryggsäcken, även kontakta hemmet för att 
gemensamt jobba för bättre måluppfyllelse. För 
de elever som under terminen har sänkt sig men 
fortfarande är minst godkända är anledningen 
till största delen hög frånvaro, men även de 
stegrade orienteringkraven, och därmed ej 
kunnat visa alla sina förmågor. Vi ser också att 
eleverna har det jobbigt med duschning och 
ombyte. En del i detta är att ta fram en 
gemensam policy i kommunen som sträcker sig 
från f-9 kring hur man jobbar med ombyte och 
duschning kring idrottsaktiviteter. Som det är nu 
är det olika bud mellan olika enheter och stadier 
kring hur man hantera denna fråga vilket skapar 
problem och diskussioner på framförallt 
högstadiet. 
 

Musik: 
48 % av eleverna har betygen A-C. 
49 % av eleverna har betygen D-E. 
3 % av eleverna har betyget F och når inte 
målen för ämnet. 

De 3% av eleverna som inte nått målen i höstas 
är elever som ej deltagit fullt ut i undervisningen 
och därför inte kan få betyg. Hoppas på en 
attitydförändring där och att eleven kommer på 
musiken och deltar aktivt. 

Slöjd: 
41 % av eleverna når betygen B-C. 
59 % av eleverna når betygen D-E. 
Ingen elev har betyget F. 

Anpassar undervisningen i ämnet till gruppen 
och till enskilda elever. Jobbar med 
kunskapskraven och visar på olika nivåer i 
ämnet. Erbjuder extra tid vid behov. Alla elever 
är motiverade och vill utvecklas. 

 
Antal elever med A-F i SO-ämnen, åk 7 

 
 

ÄMNE KOMMENTAR – EV. ÅTGÄRD 

Geografi:  
45 % av eleverna har betygen A-C. 
41 % av eleverna har betygen D-E. 
14 % av eleverna har betyget F, och når inte 
målen för ämnet 

7a har till viss del varit dubbelbemannad och 
haft stöd från sva + logoped. Elever saknat betyg 
pga låga svenskakunskaper och här kan man 
hoppas att dessa kan höja sig i takt med utökade 
språkkunskaper. En elev saknar betyg pga andra 
svårigheter och/eller ej gjort vad som krävs. Har 
hos en del av dessa synts en annan attityd av 
början på vårterminen. Fortsatta stödinsatser 
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kommer att behövas. 
7B fungerar relativt väl. Logoped och EHT är 
inblandade i vissa fall. 
7c funkar bra, inga stödåtgärder. 

Historia: 
47 % av eleverna har betygen A-C. 
49 % av eleverna har betygen D-E. 
4 % av eleverna har betyget F och når inte 
målen för ämnet. 

Se kommentarer för geografi 

Religion: 
31 % av eleverna har betygen A-C. 
44 % av eleverna har betygen D-E. 
5 % av eleverna har betyget F. 

Se kommentarer för geografi 

Samhällskunskap: 
29 % av eleverna har betygen A-C. 
62 % av eleverna har betygen D-E. 
9 % av eleverna har betyget F, och når inte 
målen för ämnet. 
 

Se kommentarer för geografi 

 
Antal elever med betyg A-F i språk, åk 7 

 
 

ÄMNE KOMMENTAR – EV. ÅTGÄRD 

Svenska: 
36 % av eleverna har betygen A-C. 
55 % av eleverna har betygen D-E. 
9 % av eleverna har betyget F och når inte 
målen för ämnet. 

Dubbelt så stor andel av tjejerna har betyget A-C 
jämfört med killarna. 
 
Studievägledare/lärare - följer en elev åk 7 på 
hans svensklektioner. Logoped ger individuellt 
stöd åt elever med svårigheter, utifrån behov 

Engelska: 
53 % av eleverna har betygen A-C. 
37 % av eleverna har betygen D-E. 
10 % av eleverna har betyget F och når inte 
målen för ämnet. 

Nuvarande åk 7 verkar något starkare än förra 
läsårets åk 7. 
 
Känslan är att betygen borde vara ganska lika 
mellan tjejer/ killar. Vi upplever ingen större 
skillnad. Många killar är duktiga i 7:an.  Hur 
avspeglar sig det i betyget? Den kommande 
gemensamma skrivuppgiften The Smith´s family 
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(som infördes förra lå med fokus gemensam 
bedömning) kommer att bl.a. anlyseras utifrån 
kön. Killar har ofta svårt att nå de högsta 
kvaliteterna i skrivuppg. även om kunskaperna i 
språket är goda. 
 
Vi diskuterar jämförelse med svenskan och 
liknande uppg. där. Tänk en kille som läser eng 
skönlitteratur i stor omfattning, har ordförråd 
och språkligt flyt. Det som kan vara svårt är 
skrivande pga att eleven kanske inte 
tillgodogjort sig undervisningen på sv om t.ex. 
texters uppbyggnad, skrivteknik. Vi tar upp 
denna diskussion också på en sv konferens. 
 
Vi är överens om att den här typen av fördjupad 
analys är viktig, engagerar oss och kräver att vi 
har längre sammanhängande tid. 
 
Fokus - Tillåtet att lyckas? ? Lärarna upplever att 
det finns en bra grund, kanske mera i åk 7 än i 
övr grupper. Det gäller att hålla igång den 
känslan. Vi behöver tänka på hur vi lägger upp 
undervisningen så att vi utvecklar de förmågor 
som krävs för höga betyg. (Se ovan.) 
I åk 7 eng finns tre blandade grupper utan 
tillgång till extra stöd. Vi ser ett antal elever som 
kom med E i betyg fr 6:an, men som inte nått 
den nivån under åk 7. I dagsläget känns det som 
om dessa elever har lång väg till E. Dessa elever 
skulle behöva extra stöd i form av extra tid 
utöver ordinarie eng lektioner och språkval. Vi 
tänker oss inte en liten grupp utan mera tid för 
dessa elever. 

Svenska som andraspråk: 
Endast två elever läser ämnet och dessa två har 
F i betyg. 

Den ene av dessa elever började skolan i april -
16. Denna elev har sedan pga familjeskäl varit 
frånvarande en stor del av höstterminen-16. 
Eleven är i början av sin språkinlärning och följer 
han det spår vi jobbar på nu så kommer han att 
nå målen i sva före vt-åk 9. 
 
Den andra eleven kommer från en grupp med 
särskild undervisning. Det är en elev som är 
under utredning. Eleven gjorde fina framsteg i 
ämnet under hösten. Nu avvaktar vi utredningen 
för att bättre kunna planera undervisningen för 
denna elev i ämnet sva. I väntan på utredningen 
jobbar vi med struktur och korta uppgifter med 
tillhörande bildstöd. 
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Moderna språk, språkval: 
49 % av eleverna har betygen A-C. 
46 % av eleverna har betygen D-E. 
5 % av eleverna har betyget F och når inte 
målen för ämnet. 

4 elever har valt att lämna tyskagruppen vid jul. 
Det handlar om elever som har svårigheter i 
svenska o engelska. Förutom detta ingår flera 
elever som har stora koncentrationssvårigheter. 
Vi jobbar med gruppklimatet och försöker stärka 
positiva insatser, positivt uppförande osv. Sista 
lektionen måndag em är oftast den som är 
knepigast. 
Gruppen består i dagsläget av 4 tjejer och 10 
killar. 
 
Spanska – 22 elever – en tjej bytte vid jul pga 
stora svårigheter i svenska och engelska. 
Gruppen som helhet fungerar väl. En elev är i 
nuläget ej närvarande. Det fungerar riktigt bra 
och nuvarande elever bör kunna nå målen. 
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Antal elever med A-F i matematik, NO och teknik, åk 7 

 
 

ÄMNE KOMMENTAR – EV. ÅTGÄRD 

Biologi: 
47 % av eleverna har betygen A-C. 
44 % av eleverna har betygen D-E. 
9 % av eleverna har F och når inte målen för 
ämnet. 
 

1 elev har ej visat sina kunskaper, trots 
upprepade möjligheter att göra detta. Hemmet 
har kontaktats via Schoolsoft om att omprov 
krävs. Fortsatt kontakt med hemmet kommer att 
ske 
1 elev med elevassistent 
3 elever i liten grupp (Saija), med 
åtgärdsprogram 

Fysik: 
51 % av eleverna har betygen A-C. 
42 % av eleverna har betyget D-E. 
7 % av eleverna har betyget F och når inte 
målen för ämnet. 
 

1 elev med elevassistent 
3 elever i särskolegrupp med åtgärdsprogram 

Kemi: 
56 % av eleverna har betygen A-C. 
35 % av eleverna har betygen D-E. 
9 % av eleverna har betyget F och når inte 
målen för ämnet. 
 

1 elever har ej visat sina kunskaper, trots 
upprepade möjligheter att göra detta. . Hemmet 
har kontaktats via Schoolsoft om att omprov 
krävs. Fortsatt kontakt med hemmet kommer att 
ske 
 
1 elev med elevassistent 
3 elever i särskolegrupp med åtgärdsprogram 

Matematik: 
50 % av eleverna har betygen A-C. 
36 % av eleverna har betygen D-E. 
14 % av eleverna har betyget F och når inte 
målen för ämnet. 

Tre av eleverna (F) är särskolemässiga men inte 
inskrivna i särskolan. En av de elever som har F 
får extra stöd av Eva G. De övriga fyra skulle 
behöva mer matte i veckan. Kanske koppla in 
specialpedagog? (en elev har redan 30 min 
enskild undervisning/vecka) 
 
Att förstå och kunna anv begrepp till de olika 
kapitlen, statistikinformation samt hur man 
hanterar och växlar mellan enheter. Flera elever 
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faller även igenom när det gäller taluppfattning, 
positionssystemet samt de fyra räknesätten. Vi 
ar fokuserat på detta under de två första 
veckorna i höstas men inte lyckats. Detta är 
ett viktigt och långsiktigt arbete som kommer att 
fortsätta. Vi har upptäckt att NOMP fungerar bra 
för eleverna så det kommer att bli ett 
komplement till vanlig undervisning samt 
repetition under året och inför prov. 

Teknik: 
38 % av eleverna har betygen B-C. 
62 % av eleverna har betygen D-E. 
Ingen elev har betyget F i ämnet. 

Hälften av eleverna i åk 7 läser teknik på 
höstterminen och den andra hälften på 
vårterminen. 
 
Hälften av eleverna i åk 7 läser teknik på 
höstterminen och den andra hälften på 
vårterminen. 
Ingen elev når betyget A i åk 7. Detta kan bero 
på den korta tid eleverna har i teknik, 60 min per 
vecka enbart en termin vilket gör det svårt att 
hinna genomarbeta uppgifter.  
Alla elever når lägst E, vilket kan bero på att 
eleverna motiveras av att lektionerna är 
varierade med både praktiska och teoretiska 
inslag.  
Resultatet ser i stort ut som fjolårets. 
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4.2  BETYG ÅK 8 HT 2016 

I åk 8 på Tundalsskolan går 76 elever, varav hälften är flickor och hälften pojkar. 
 
Antal elever med betygen A-F i praktiskt-estetiska ämnen, åk 8 

       

ÄMNE KOMMENTAR – EV. ÅTGÄRD 

Hemkunskap:   
22 % av eleverna har betygen B-C. 
78 % av eleverna har betygen D-E. 
Ingen elev har A eller F i betyg. 

Endast halva åk 8 har läst hemkunskap under 
höstterminen, övriga läser ämnet under 
vårterminen. 
När eleverna har hkk i åk 8 har de inte haft 
ämnet sedan höst eller vårtermin åk 6, vilket 
betyder att det tar ett par lektioner innan de 
kommit in i ämnet igen. Kan vara en orsak till 
avsaknad av de högsta betygen. Eleverna läser 
hkk 1 lektion/vecka. 
Stöd/åtgärder – se kommentarer till åk 9 

Bild: 
49 % av eleverna har betygen B-C. 
43 % av eleverna har betygen D-E. 
7 % av eleverna har F i betyg.  

 Fler elever når högre betyg än när de 

gick i åk7, men fortfarande saknas betyg 

A.  

 En assistent till elev med CVI   

 5p når inte målen vilket är fler än när de 

gick i åk7. Tre nyanlända kom i åk 8 och 

de har alla tre hög frånvaro. Två elever 

med stora koncentrationssvårigheter samt 

svårigheter att arbeta självständigt i stor 

grupp.  

Åtgärder:  

 Visa fler elevexempel (när det finns) på 

olika betygsnivåer. 

 Göra fler mindre arbetsområden 

 Att grundligt gå igenom bedömningen 

efter varje avslutat arbetsområde med 

eleven.  

Ge extra stöttning till de elever som varit borta 
mycket – ta hjälp av studiehandledare 

Idrott: Åk 8:tre klasser och tre lärare. 8 elever har inte 
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47 % av eleverna har betygen B-C. 
45 % av eleverna har betygen D-E. 
7 % av eleverna har betyget F. 

nått upp till minst E i betyg, 4 av dessa hade inte 
betyg till våren i åk 7 heller.  
Framåt: Vi har tre elever som inte deltagit något 
alls under året. Tre elever har det visat sig ej är 
simkunniga, en har anpassad studiegång samt en 
elev med mkt hög frånvaro. Vi bedömer det som 
att om de tre eleverna lär sig simma så kan fem 
elever få betyg om närvaron/deltagandet ökar. 
Vi kan jobba mer för att de ska komma och visa 
upp simningen samt peppa dem att ta chansen 
att göra sig av med den stenen i ryggsäcken, 
även kontakta hemmet för att gemensamt jobba 
för bättre måluppfyllelse. Skolan kan även 
erbjuda separerade simlektioner på elevens val-
tid ev på fredagarna med. 
Vi ser också att eleverna har det jobbigt med 
duschning och ombyte. En del i detta är att ta 
fram en gemensam policy i kommunen som 
sträcker sig från f-9 kring hur man jobbar med 
ombyte och duschning kring idrottsaktiviteter. 
Som det är nu är det olika bud mellan olika 
enheter och stadier kring hur man hantera 
denna fråga vilket skapar problem och 
diskussioner på framförallt högstadiet. 
 

Musik: 
46 % av eleverna har betygen A-C. 
52 % av eleverna har betygen D-E. 
1 % av eleverna har F i betyg. 

En elev med F i betyg – är en nyanländ elev. 
Kommer fortsatt stötta de svagaste eleverna så 
de kan behålla sina betyg. (flera elever som är 
riktigt svaga motoriskt) Försöka hitta vägar som 
lyfter killarnas resultat då det är fler tjejer som 
har de högsta betygen. Kommer att jobba med 
rap på cromebook under våren och hoppas att 
det ska lyfta även killarnas resultat. 

Slöjd: 
38 % av eleverna har betygen A-C. 
56 % av eleverna har betygen D-E. 
6 % av eleverna har F i betyg och når inte målen 
för ämnet. 
 

Anpassning av undervisningen till gruppen och 
till enskilda elever. Förtydligande av 
kunskapskraven och visar på olika nivåer. Söker 
”guldkant” och erbjuder eleven extra tid i ämnet. 
För att eleverna ska utvecklas och höja betygen 
som bäst är att få välja slöjdart i åk 9. 
Trots stöd i gruppen och individuell peppning har 
eleverna inte nått målen i ämnet. 
En elev med F i betyg, är en nyanländ elev med 
mycket låg närvaro. 
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ÄMNE KOMMENTAR – EV. ÅTGÄRD 

Geografi:  
43 % av eleverna har betygen A-C. 
51 % av eleverna har betygen D-E. 
6 % av eleverna har F i betyg och når inte målen 
för ämnet. 

8a till viss del dubbelbemannad pga synelev men 
har också varit till god hjälp i övriga klassen. Stöd 
också från SVA och logoped. Till viss del problem 
i gruppen med störande elever men har 
förbättrats. 
8B är en välfungerande klass. I den går också 
några elever med utländsk bakgrund som lyckats 
väl med studierna. 
8c till viss del dubbelbemannad pga flera elever 
med svårigheter av såväl social som 
kunskapskaraktär. Vi hoppas också att 
cromebooksen skall kunna bli ett värdefullt 
redskap.  Många nyalända har en väldigt stor 
frånvaro i bägge klasser. Noterbart att fler elever 
i åk 7 placerar sig högre i betygsstatistiken men 
har fler elever med F medan det i åk 8 finns en 
större andel som placerar sig i mellanklustret 
men färre med F. Önskvärt med fortsatta 
stödinsatser. 

Historia: 
44 % av eleverna har betygen A-C. 
50 % av eleverna har betygen D-E. 
6 % av eleverna har betyget F och når inte 
målen för ämnet. 

Se kommentarer för geografi! 

Religion: 
37 % av eleverna har betygen A-C. 
56 % av eleverna har betygen D-E. 
7 % av eleverna har F i betyg och når inte målen 
för ämnet. 

Se kommentarer för geografi! 
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Antal elever med A-F i språk, åk 8

 

 

ÄMNE KOMMENTAR – EV. ÅTGÄRD 

Engelska: 
30 % av eleverna har betygen A-C. 
50 % av eleverna har betygen D-E. 
19 % av eleverna har betyget F och når inte målen för 
ämnet. 
 

Antalet elever med F har ökat från 
förra året. Kan det bero på att SVA-
elever/ el nybörjare i eng har 
tillkommit i grupperna? 
Elevcitat pojke :det är ganska skönt att 
ha B, då behöver man inte ha krav på 
sig att nå A. Reflektion - skulle en tjej 
diskutera på samma sätt? Vi diskuterar 
kravbild tjejer/ killar. 
 
Vi diskuterar olika typer av svårigheter 
som vi upplever: ohälsa, stress, 
motivation, svaga (sköra) kunskaper 
dvs. hänger inte med i progressionen. 
Detta påverkar förmodligen 
kommande betygsnivåer.  
 
Liten grupp består av 11 elever. I 
nuläget är det inte aktuellt med flera 
elever till gruppen. Det finns även en 
nybörjargrupp engelska. 

Svenska: 
31 % av eleverna har betygen B-C. 
64 % av eleverna har betygen D-E. 
5 % av eleverna har betyget F och når inte målen för 
ämnet. 

50% av tjejerna har betyget A-C 
31% av killarna har betyget A-C 
Elevassistent följer två elever åk 8. 
Monicas grupp i åttan är också 10 till 
antalet; där är en SO-lärare stöd. 
Logoped ger individuellt stöd åt elever 
med svårigheter, utifrån behov 

Svenska som andraspråk (6 elever totalt): 
33 % av eleverna har betyget E. 
67 % av eleverna har betyget F och når inte målen för 
ämnet. 

2 elever med godkänt betyg har gått i 
svensk skola mindre än ett år. Vilket är 
imponerande.  
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2 elever har så pass mycket frånvaro 
pga sitt mående att de har streck i 
betyg. Med dessa elever jobbar vi i tät 
kontakt med HVB-hemmen. En av dem 
har nu börjat komma till skolan. 
 
3 av eleverna är ännu så pass 
nyanlända att de är i början av sin 
språkinlärning. Anmärkningsvärt detta 
år är att dessa elever ligger längre fram 
när det gäller skrivande än i 
läsförståelsen. Tidigare år har 
läsförståelsen oftast erövrats före 
skrivandet. Genom läslyftet och i det 
kollegiala arbetet så har vi arbetat med 
tydliga skrivmallar där grammatik har 
undervisats och lärts in för den 
specifika genren. Det kan vara en del 
av förklaringen en annan är högt 
motiverade elever med eget driv.  
 
Utmaningen framöver är att läsningen 
kommer in mer och mer i 
genremomenten så att även de kan 
förstås genom grammatik och i sina 
sammanhang.  
 
En elev har varit i Sverige i mer än 3 år. 
Det är en elev som har mycket runt 
omkring sig och mycket ströfrånvaro. 
Det är dock en elev som mot slutet av 
hösten blev mer och mer motiverad till 
skolgång och betyg. Här kommer vi att 
fortsätta samarbetet med rektor, 
mentor och elevvärd för att hitta 
gemensamma ingångar och mycket 
struktur och tydlighet i undervisningen. 
Vi behöver också gå tillbaka för att fylla 
luckor från olika delar i 
språkinlärningen. Här handlar det 
mycket om bemötande och 
förhållningssätt. Klassrummet behöver 
vara lugnt och arbetsamt för at få 
denna elev att hitta fokus och 
arbetsflow. 
 
I denna grupp så arbetar vi parallellt 
med Monicas grupp i klass 8. Vi jobbar 
samtidigt med olika teman och genrer. 
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Vi läste boken En sekund i taget 
samtidigt och nu håller vi på med 
deckare samtidigt. Vi lyssnade på ett 
gemensamt författarbesök och nu 
senast var vi på en gemensam 
deckargenomgång i biblioteket. Det 
inspirerar sva-eleverna mycket. 
 
 

 

Moderna språk, språkval: 
46 % av eleverna har betygen A-C. 
44 % av eleverna har betygen D-E. 
10 % av eleverna har betyget F och når inte målen för 
ämnet. 

Tyskagruppen fungerar väl trots att 
den är stor (22 elever). Det finns ett 
par elever (pojkar också här tyvärr) 
som inte riktigt hänger med, trots 
föräldrakontakter och extra stöd under 
lektionstid. Ännu har inga byten skett, 
men det kan komma inför åk 9. Här 
finns flera riktigt starka elever – A o B-
nivå. 
Spanskagruppen – åter igen finns ett 
bekymmer med pojkarna och 
motivationen. Eleverna behöver stöd i 
svenska och engelska och därför har 
byte skett Två flickor har inte klarat 
målen pga hög frånvaro under ht. Det 
handlar inte om förmågan att klara 
målen, men om man inte deltar i 
undervisningen är det svårt.  
Vi arbetar hårt för att få med oss hela 
grupperna, att hålla ihop så att alla 
känner att de utvecklas och att språket 
är värdefullt. Vi försöker att samarbeta 
mellan språken t.ex. genom dialoger 
som framförs osv. Flera moment 
planeras. 
 

 
  



  

 BARN OCH UTBILDNING 
 TERMINSUPPFÖLJNING HT 2016 

 

 
 

30 

Antal elever med A-F i NO, matematik och teknik, åk 8 

 
 

ÄMNE KOMMENTAR – EV. ÅTGÄRD 

Biologi: 
39 % av eleverna har betygen A-C. 
49 % av eleverna har betygen D-E. 
12 % av eleverna har betyget F och når inte 
målen för ämnet. 

5 elever har ej visat sina kunskaper, trots 
upprepade möjligheter att göra detta. 
1 elev med stor frånvaro(halva terminen) 
1 elev med stora brister i grundläggande 
kunskaper. 
Åtgärder: Hemmet har kontaktats via Schoolsoft 
om att omprov krävs. Fortsatt kontakt med 
hemmet kommer att ske 
Extra stöd utanför lektionstid  
Dubbelbemanning i alla NO-ämnen i en grupp. 

Fysik: 
46 % av eleverna har betygen A-C. 
48 % av eleverna har betygen D-E. 
6 % av eleverna har F i betyg och når inte målen 
för ämnet. 

2 elever har ej visat sina kunskaper, trots 
upprepade möjligheter att göra detta. 
1 elev med anpassad studiegång 
1 elev med stora brister i grundläggande  
kunskaper 
Åtgärder: Hemmet har kontaktats via Schoolsoft 
om att omprov krävs. Fortsatt kontakt med 
hemmet kommer att ske 
Extra stöd utanför lektionstid  
Dubbel bemanning i alla NO-ämnen i en grupp. 
 

Kemi: 
57 % av eleverna har betygen A-C. 
40 % av eleverna har betygen D-E. 
3 % av eleverna har betyget F och når inte 
målen för ämnet. 

1 elev har ej visat sina kunskaper, trots 
upprepade möjligheter att göra detta. 
1 elev med stora brister i grundläggande 
kunskaper 
Åtgärder: Hemmet har kontaktats via Schoolsoft 
om att omprov krävs. Fortsatt kontakt med 
hemmet kommer att ske 
Extra stöd utanför lektionstid  
Dubbel bemanning i alla NO-ämnen i en grupp. 

Matematik: 
36 % av eleverna har betygen A-C. 
43 % av eleverna har betygen D-E. 

Åttan känns som en svårare kurs. Våra åttor har 
tappat farten lite, jobbar inte lika bra. Fyra 
elever (F) har extra matte på elevens val med två 
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11 % av eleverna har betyget F och når inte 
målen för ämnet. 

resurser. För att lyfta E och D-betygen måste vi 
försöka motivera eleverna bättre. 
 
Svårigheter med att hantera numeriska och 
algebraiska uttryck samt förståelse och anv 
gällande taluppfattning i form av bråkräkning i 
olika former. Vissa klasser tränas regelbundet i 
multiplikationstabellerna. Vi pratar mkt 
matematik och resonerar med eleverna, vi kan 
fundera på hur vi gör dessa dialoger mer 
intressanta så att vi får med fler elever. Vi har 
upptäckt att NOMP fungerar bra för eleverna så 
det kommer att bli ett komplement till vanlig 
undervisning samt repetition under året och 
inför prov. 
 

Teknik: 
43 % av eleverna har betygen B-C. 
57 % av eleverna har betygen D-E. 

Endast halva årskurs 8 har läst teknik under 
höstterminen, övriga läser ämnet under 
vårterminen. 
 
Endast halva årskurs 8 har läst teknik under 
höstterminen, övriga läser ämnet under 
vårterminen. 
Eleverna i åk 8 har höjt sig något sedan de gick i 
åk 7. Eleverna har ht-16 några procent högre 
betyg än eleverna i åk 8 ht-15. 
Arbetsron har varit god i grupperna i åk 8.  
Ingen elev når betyget A. Ht-16 hade eleverna 
(bara) 15 lektioner. Det är svårt att få eleverna 
att fokusera lika mycket på att resonera kring 
teknik som att bygga teknik. Det gör det svårt för 
eleverna att nå A. Genom utvecklat användande 
av matriser kan eleverna få större förståelse för 
vad som krävs för att nå A.  
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4.3 BETYG ÅK 9 HT 2016 

 
Antal elever med betyg A-F praktiska-estetiska ämnen, åk 9 

 
 

 

ÄMNE KOMMENTAR – EV. ÅTGÄRD 

Hemkunskap:   
23 % av eleverna har betygen A-C. 
62 % av eleverna har betygen D-E. 
15 % av eleverna har betyget F och når inte 
målen för ämnet. 

4 st F är nyanlända elever som läser hkk för 
första gången. Svårigheter med begrepp och vi 
upplever att det har en stor ovana till att arbeta 
praktiskt i köket. En elev har dessutom mycket 
hög frånvaro, och valde att ”hoppa av” hkk-
undervisningen under senare delen av ht. 
1 st F är en flicka som går i särskild 
undervisningsgrupp och har mycket hög 
frånvaro. 4 st F är pojkar som inte klarat 
näringsläran. En av dessa pojkar har nu i början 
av vt uppnått målen för näringsläran. Övriga har 
inte trots många påminnelser valt att göra 
omprov/kompletteringar. Även hemmen har 
varit kontaktade vid ett flertal tillfällen. De 
kommer under terminen få erbjudande att få 
komplettera näringsläran, och har även fått 
erbjudande om att få komplettera muntligt 
under mentorstid. (åtgärd) Hkk-läraren är 
mentor i den klass där eleverna går. 
Sjukskrivning av en av hkk-lärarna kan ev. 
påverkat betygen. 
Stöd/resurser: 

- Lektioner med god struktur och tydliga 

mål 

- Publicerade lektionsplaneringar, så 

eleverna kan komma förberedda till 

lektionerna 

- Anv. ämnesmatriser 

- Erbjuds muntliga prov/ kompletteringar 

- Elever i åk 9 har individuellt fått välja 
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prov eller inlämningsuppgift som 

examinationsform till en av 

höstterminens kurser vilket ger de 

möjlighet att påverka och välja den form 

som passar eleven bäst. (stor majoritet 

väljer prov) 

 Åtgärder: 
Fortsätta med formativ bedömning och låta 
eleverna läsa kommentarerna under lektionstid 
så att vi kan följa upp dem muntligt. Underlättar 
när eleverna har sin chromebooks. 
Fortsätta med erbjuda nyckelord för att utveckla 
resonemangen. 
Uppmana studiehandledarna att förbereda de 
nyanlända vad som ska hända under lektionerna 
genom att gå igenom lektionsplaneringen, 
recept osv. 
Vi kommer att erbjuda eleverna under senare 
del av vt att individuellt arbeta med de 
kunskapskrav som de ev. behöver förbättra för 
att kunna nå ett högre betyg. 
Vi har tidigare efterfrågat om eleverna på Tundal 
får sin garanterade undervisningstid i hkk? Vi har 
noterat att väldigt många måndagar faller bort 
denna termin dessutom. 

Bild: 
47 % av eleverna har betygen A-C. 
50 % av eleverna har betygen D-E. 
3 % av eleverna har F i betyg och når inte målen 
för ämnet. 
 

 Fler elever når högre betyg än när de 

gick i åk8 

 2 elever når inte målen vilket färre än i 

åk8. 

En f kom till klassen  sent under 

terminen   En p med högfrånvaro ( vad 

beror det på?)  

Åtgärder:  
 Visa fler elevexempel (när det finns) på 

olika betygsnivåer. 

 Att grundligt gå igenom bedömningen 

efter varje avslutat arbetsområde med 

eleven.  

 Ge extra stöttning till de elever som varit 

borta mycket – ta hjälp av 

studiehandledare 

 

Idrott: 
58 % av eleverna har betygen A-C. 
39 % av eleverna har betygen D-E. 
3 % av eleverna har F i betyg och når inte målen 
för ämnet. 

Åk 9: Tre klasser och tre lärare. 8 elever hade ej 
nått upp till minst E under vt 15/16, 4 st återstod 
till betygssättningen ht 16/17, varav 3 
fortfarande saknar betyg samt en nyinflyttad 
elev. Två av dessa elever har anpassad 
studiegång samt en elev som har mkt hög 
frånvaro dvs ej genomfört simprov samt ej 
klarad orientering mm. 
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Framåt: Skolan erbjuder möjlighet varje vecka 
för eleverna att komma och träna på 
simning/visa upp sin förmågor. Det kommer 
även till våren att erbjudas kompletterande 
orienteringsundervisning för de som saknar 
detta under samma tid.  
Vi kan prata med eleverna mer och försöka få 
dem att ta chansen till att lära sig 
orientera/simma, visa att de kan 
simma/orientera samt försöka förmå dem att 
deltaga i den utsträckning så att ett godkänt 
betyg kan sättas. Kontakt med hemmet har 
tagits tidigare men kan göras igen för att försöka 
ge eleverna stöttning i att börja vara med mer. 
Vi ser också att eleverna har det jobbigt med 
duschning och ombyte. Det kommer under 
våren även att erbjudas simtid där vi separerar 
könen.  
 

Musik: 
39 % av eleverna har betygen A-C. 
56 % av eleverna har betygen D-E. 
5 % av eleverna har betyget F och når inte 
målen för ämnet. 

(Helklass)Finns två elever i särskolan integrerade 
i musikundervisningen i nian. De elever som inte 
når betyg är bla elev som inte gått på skolan så 
länge och som inte varit på musiken på flera år 
på sin gamla skola. En elev med F är nyanländ 
med stor frånvaro och en elev är från liten 
undervisningsgrupp och vägrar delta i vissa 
obligatoriska moment. Stor skillnad på tjejernas 
och killarnas betyg i nian. Tjejerna ligger väldigt 
högt och bland killarna nöjer sig många med att 
bara klara E. Försöker naturligtvis jobba med 
motivationen men det känns lite svårt med bara 
en termin kvar. 

Slöjd: 
57 % av eleverna har betygen B-C. 
41 % av eleverna har betygen D-E. 
2 % av eleverna har F i betyg och når inte målen 
för ämnet. 

Elever som ej fått godkänt är ensamkommande 
som haft låg närvaro och varit svåra att bedöma. 
Övriga elever startat upp arbetsområde som för 
några blev för stort. Hjälpt till med mål och 
delmål extra insatser, erbjudit tid med uppgiften 
men trots detta blev de ej klara. Lösning för 
detta är att se över uppgiftens storlek. Försöker 
hela tiden att öka svårighetsgraden men möts av 
att eleven är nöjd med ett godkänt. 
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Antal elever med betyg A-F i SO, åk 9 

 
 

ÄMNE KOMMENTAR – EV. ÅTGÄRD 

Geografi:  
35 % av eleverna har betygen A-C. 
62 % av eleverna har betygen D-E. 
3 % av eleverna har F i betyg och når inte målen 
för ämnet. 

9a stöd från sva men också stor frånvaro bland 
en del sva-elever vilket gör det svårt att nå 
målen. 
I 9b finns till viss del problem med bristande 
studiemotivation. 
I 9c finns det några killar som höjt sig men vi ser 
att det stora problemet i hela åk 9 är att många 
har låg studiemotivation och underpresterar 
(nöjer sig med E) 

Historia: 
31 % av eleverna har betygen A-C. 
64 % av eleverna har betygen D-E. 
5 % av eleverna har betyget F och når inte 
målen för ämnet. 
 

Se kommentarer för geografi! 

Religion: 
30 % av eleverna har betygen A-C. 
67 % av eleverna har betygen D-E. 
3 % av eleverna har betyget F och når inte 
målen för ämnet. 

Se kommentarer för geografi! 

Samhällskunskap: 
38 % av eleverna har betygen A-C. 
60 % av eleverna har betygen D-E. 
2 % av eleverna har F i betyg och når inte målen 
för ämnet. 

Se kommentarer för geografi! 
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Antal elever med A-F i språk, åk 9 

 
 

ÄMNE KOMMENTAR – EV. ÅTGÄRD 

Svenska: 
40 % av eleverna har betygen A-C. 
53 % av eleverna har betygen D-E. 
7 % av eleverna har betyget F. 

62% av tjejerna har betyget A-C 
40% av killarna har betyget A-C 
 
(Här ska man komma ihåg att det är relativt få 
flickor i årskurs 9, vilket naturligtvis ger 
genomslag i statistiken).  
 
Analys: 
 
Vi tror att det finns ett större motstånd mot text 
och läsning hos killarna. Vi upplever också att de 
grabbar som ändå läser litteratur företrädesvis 
läser romaner på engelska. Om man dessutom 
betänker att killarna gärna spelar mycket spel 
osv på fritiden kan det förklara varför det inte 
ser likadant ut på engelskan. 
Får man spekulera så kan detta, paradoxalt nog, 
medföra att killarna inte når sin fulla potential i 
engelska heller eftersom deras modersmål inte 
utvecklats maximalt.  
 
Åtgärder 
Vad kan vi göra för att stimulera pojkarnas 
läslust? 
Få igång fler på att lyssna på böcker? Legimus 
finns på mobilen som app. Man kan inte ladda 
ner Legimus som Chromebook-app. Detta borde 
vi trycka på om.  
 
Resurser:  
Logoped ger individuellt stöd åt elever med 
svårigheter, utifrån behov. Fungerar även som 
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ett bollplank åt kollegiet inför NP.  
 
Tre lektioner dubbelbemannade. Två små 
grupper - består max av 10 elever. Elevens val, 
svenska/engelska.  
Specialpedagog stöttar också elever.  Språkval 
svenska - ger tre lektionstillfällen i veckan 
ytterligare åt de elever som behöver stöd.  
Legimus 
Inläsningstjänst  
Önskemål: resurs till B-språk svenska åk 9. 

Engelska: 
34 % av eleverna har betygen B-C. 
51 % av eleverna har betygen D-E. 
15 % av eleverna har betyget F. 

Generellt har årskursen visat svårigheter - 
kunskapsmässigt, socialt - hela högstadietiden. 
Gruppsammansättningen har förändrats och 
flera lärarbyten har skett. Vi har gått från fem 
grupper i åk 7 till fyra under ht. Det har varit en 
orolig tid. Eleverna med störst svårigheter har 
haft flest grupp- och lärarbyten tyvärr. 
 
Varför saknas A-betyg? Hur ska vi arbeta för att 
nå dit? Synen på kunskap/ skolan/ lärare är/ har 
varit negativ. Vågar/ tar eleverna ansvar för att 
göra sitt bästa? 
 
En modersmålstalande lärare har stöttat en 
lektion varje vecka under hela ht för att 
förbättra den muntliga prestationen då det 
framkom i kvalitetsarbetet i somras att det var 
fokusområdet för detta läsår. 14 elever har varit 
med på utbyte under hela högstadietiden och 
språket som använts har varit engelska. 

Svenska som andraspråk (6 elever totalt): 
33 % av eleverna har D-E i betyg. 
67 % av eleverna har F i betyg 

2 elever godkända efter ett otroligt hårt arbete 
utfört av dem själva. 
1 elev har varit i Sverige mer än två år men har 
under hösten haft stor frånvaro pga sitt mående. 
Vi jobbar här i nära relation med boende, GM 
och han själv.  
 
3 elever nådde inte målen. Här var det återigen 
läsförståelsen mellan och bortom raderna som 
var svår. Vi har även här arbetat mycket 
medvetet med skrivandet och grammatik så att 
den skulle gå hand i hand. De är snabba på att ta 
upp skrivstöd och använda det praktiskt. Till 
denna grupp passar det att använda skrivmallar 
och genrens olika sambandsord i alla 
skrivuppgifter. När det gäller läsningen så hade 
dessa 3 elever det mycket tufft med den bok vi 
läste tillsammans. Den var för svår och låg 
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erfarenhetsmässigt för långt ifrån dem att det 
var svårt att ta den till sig. 
 
Fram till NP jobbar vi med novell och krönika och 
för att eleverna ska få öva sig i läsande så läser vi 
många genretexter som de får analysera med 
hjälp av frågor på, mellan och bortom raderna. 
Varje vecka har de dessutom en kortare läsläxa 
som vi går igenom tillsammans.  Det är kort tid 
kvar och de vet att de måste nöta och hänga 
med i tempot för att klara målen och de NP som 
ligger framför oss. Här gäller det att varje lektion 
fylls på ett meningsfullt sätt. 
 
I denna grupp jobbar vi också med andra 
grupper. Två av eleverna ska ta med sina 
noveller och läsa upp dem på klass 7:s 
livskunskapstimmar. Dessa två noveller handlar 
om flykt och tiden innan de kom till Sverige. En 
del av idéerna är att eleverna ska göra riktiga 
uppgifter som de kan använda sig av även 
utanför klassrummet. 
 
Alla 6 elever fick godkänt på den muntliga delen 
av NP! 

Moderna språk, språkval: 
50 % av eleverna har betygen B-C 
32 % av eleverna har betygen D-E 
18 % av eleverna har betyget F 

Att utveckla ett modernt språk kräver motivation 
och engagemang. Vi upplever att de 3 resp 2 
killar som inte nått målen för E hängde med bra 
fram till mitten åk 8. Därifrån har orken och 
arbetslusten dalat. Vi har försökt via 
föräldrakontakter, individuella samtal, 
anpassning av uppgifter och likn., men det har 
varit oerhört svårt att få gensvar från eleverna. 
Viss förbättring har skett efter jul. Det återstår 
att se om det räcker för betyg i juni. Vi fortsätter 
uppmuntra, erbjuda stöd osv. 
Bland de elever som inte nått målen finns en 
elev med nedsatt minnesförmåga och en elev 
med stora svårigheter med eget driv och att 
uppfatta instruktioner. Detta kan bidra till längre 
väg att nå målen. 
Vi ser även i språken att årskursen som helhet 
saknar spjutspetsar = A-elever. 
 

 
  



  

 BARN OCH UTBILDNING 
 TERMINSUPPFÖLJNING HT 2016 

 

 
 

39 

Antal elever med A-F i NO, matematik och teknik, åk 9 

 
 

ÄMNE KOMMENTAR – EV. ÅTGÄRD 

Biologi: 
33 % av eleverna har betygen A-C. 
62 % av eleverna har betygen D-E. 
5 % av eleverna har betyget F. 

3 elever har ej visat sina kunskaper, trots 
upprepade möjligheter att göra detta. 
 

Fysik: 
43 % av eleverna har betygen A-C. 
55 % av eleverna har betygen D-E. 
2 % av eleverna har betyget F. 

1 elev har ej visat sina kunskaper, trots 
upprepade möjligheter att göra detta. 
 

Kemi: 
45 % av eleverna har betygen A-C. 
52 % av eleverna har betygen D-E. 
3 % av eleverna har betyget F. 

2 elever har ej visat sina kunskaper, trots 
upprepade möjligheter att göra detta. 
 
3 elever har extra hjälp av specialpedagog 
 
 

Matematik: 
36 % av eleverna har betygen A-C. 
48 % av eleverna har betygen D-E. 
16 % av eleverna har betyget F och når inte 
målen för ämnet. 

En p  (Saknar motor, behöver struktur i stödet, EV-Ma 

funkar ej för denne), två nya fl omotiverade med 

svaga förkunskaper.) Två elever får extra stöttning av  

specialpedagog en gång per vecka. Fem elever har en 

egen grupp med specialpedagog som undervisar. Två 

elever byter grupp för att passa dem bättre.  

 
Förståelse och anv gällande taluppfattning i form 
av bråkräkning samt begreppsförståelse men 
även att kunna hantera procentbegreppet och 
förståelse kring grafer och dess användning. 
Flera faller även igenom när det gäller algebra 
och hur man använder och resonerar kring det 
begreppet. Vi kommer under våren att lägga in 
fler uppgifter av NP karaktär för att jobba mot 
maj månad samt låta dem fundera och lösa 
problem av liknande karaktär. Vi har upptäckt 
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att NOMP fungerar bra för eleverna så det 
kommer att bli ett komplement till vanlig 
undervisning samt repetition under året och 
inför prov. 
 

Teknik: 
43 % av eleverna har betygen B-C. 
57 % av eleverna har betygen D-E. 

Hälften av eleverna i åk 9 har teknik under vt-17. 
Eleverna har höjt sina betyg något sedan åk 8 
men ligger något lägre än åk 9 ht-15. 
Betygen ligger något lägre än No-ämnena, vilket 
kan bero på att de har mer tid till förfogande.  
Hälften av eleverna hade lektion sista timmen på 
fredagar, vilket gjorde motivationen något lägre. 
Hälften av eleverna hade dubbla lärare då en 
lärare arbetstränade. Detta gjorde att flera 
elever fick extra hjälp. 
Eleverna som ville hade också möjlighet att 
arbeta extra med teknik under deras studietid, 
vilket var uppskattat.  
Ingen elev når A. Terminen var kort och 
grupperna hade enbart 12 lektioner. Det blev 
stressigt och eleverna hann inte genomarbeta 
sina uppgifter så mycket som de velat. Eleverna 
fokuserade också till viss del för mycket på det 
praktiska arbetet, till nackdel för möjligheten att 
nå ett A. Utökat användande av matriser skulle 
kunna ge eleverna en förståelse för vad som 
krävs för att nå A. 

 

5 STÖDINSATSER 
 

5.1 STÖDINSATSER 

Elevassistent är en form av särskilt stöd som är relativt vanligt i årskurserna 1-6. Samtliga skolor har 
elevassistenter, och gemensamt för de elever som får stöd av en assistent är att de behöver stöd 
både i lärandet och i det sociala samspelet. Ofta stöttar en elevassistent flera elever. 
 
På Djäkneboda skola finns en elevassistent, på Bygdeå skola fyra, i Åkullsjön en (som stöd till 
integrerad särskolelev), på Jenningsskolan fyra, på Tundalsskolan 4-6 sex (varav två delvis arbetar 
med elever i annan skolform) och på Nybyskolan tre. 
 
I de fall där elevassistent finns bedöms det vara nödvändigt för att eleven ska kunna fungera i skolan. 
För att elevassistentens insatser inte bara ska bidra till att upprätthålla en fungerande skolgång utan 
också leda till att eleven utvecklar förmågor som gör att hen på sikt klarar skolgången med mindre 
omfattande stöd krävs att elevassistentens uppdrag tydliggörs och att insatserna kontinuerligt 
utvärderas. Insats av elevassistent är att betrakta som särskilt stöd och ska beslutas om i 
åtgärdsprogram där det ska framgå hur elevassistentens arbete ska bidra till att elevens 
måluppfyllelse. Detta görs inte alltid och är ett utvecklingsområde för skolan. 
 
Stöd av speciallärare, resurslärare och/eller specialpedagog i form av stödinsatser som ges enskilt 
eller i liten grupp vid 1-5 lektioner per vecka är också en vanlig stödinsats i årskurserna 1-6. Enbart på 
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Nybyskolan är det sju elever som fått detta slags stöd under höstterminen. Detta bedöms vara en 
insats som för många elever är avgörande för måluppfyllelsen. 
 
Exempel på extra anpassningar som förekommer är anpassade läromedel, fysiska hjälpmedel som 
exempelvis stressbollar eller sittkuddar, inlästa läromedel, skrivhjälp, muntliga prov, 
instuderingsfrågor med facit samt anpassad längd på arbetspassen. 
 
Under hösten har elever i åk 2-3 på Nybyskolan, Jenningsskolan samt Bygdeå och Djäkneboda skola 
fått intensivträning i matematik och svenska som delvis möjliggjorts av statsbidraget 
Lågstadiesatsningen. På Nybyskolan har tio elever fått intensivträning i matematik och/eller läsning. 
På Bygdeå och Djäkneboda skola har tre elever fått intensivträning. På Jenningsskolan har fem elever 
fått intensivträning. I vissa fall har en intesivperiod på fem veckor varit tillräcklig för att kompensera 
för eventuella svårigheter, men majoriteten av eleverna har, trots påtagliga framsteg, bedömts ha 
fortsatta behov av insatser för att kompensera för eventuella svårigheter. Vid läsårets slut kommer 
en sammanställning att göras över hur många elever som inte bedömts vara i behov av fortsatt stöd 
efter en period av intensivträning och hur många elever som bedömts ha fortsatt behov av särskilt 
stöd efter en intensivinsats. 
 
Särskilda undervisningsgrupper där merparten av undervisningen bedrivs i annan lokal och med 
annan lärare än ordinarie klass finns på Bygdeå skola och Tundalsskolan. Elever som erbjuds denna 
typ av stöd har mycket omfattande behov av stöd och någon typ av funktionshinder som gör att de 
har behov av att vara i ett mindre sammanhang stora delar av skoldagen.  
 
Dubbelbemanning är en stödinsats som inte är särskilt vanligt, men som förekommer i åk 6 på 
Tundalsskolan, i åk 2 på Nybyskolan där en förskollärare arbetar tillsammans med klassläraren, och i 
åk 5 och 6 på Nybyskolan i ämnet matematik vid några lektioner per vecka. Där denna typ av stöd 
finns upplevs den ge goda möjligheter till ett flexibelt arbetssätt, men svårigheten är att hitta den tid 
för samplanering som krävs för att kunna nyttja dubbelbemanningen optimalt. 
 
Logopedernas kompetens används både som stöd till enskilda elever och för att ge lärarna 
handledning. Logopederna genomför även utredningar avseende läs- och skrivsvårigheter och 
språksvårigheter. 
 
På Nybyskolan och Tundalsskolan 4-6 erbjuds samtliga elever läxläsning vid ett eller två tillfällen per 
vecka.  
 
På Tundalsskolan åk 4-6 har tillgången till specialpedagogiskt stöd varit bristande under höstterminen 
då man på grund av sjukdom vi har varit tvungna att prioritera undervisning av behörig personal för 
alla elever. 
 
Studiehandledning på arabiska och dari finns som stöd till nyanlända elever på Tundalsskolan. På 
Nybyskolan finns studiehandledning på tigrinja och dari/persiska.  
 

5.2 STÖDINSATSER 7-9 

 
På Tundalsskolan 7-9 finns en ansvarig för att organisera stöd i åk 7, en annan för stöd åk 8 och en 
tredje för åk 9. Detta uppfattats gett god överblick och god kontroll på elever som behöver stöd. 
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Resursläraren som arbetar på Tundalsskolan 7-9 har träffat 19 elever, varav 10 flickor och 9 pojkar, i 
enskilda samtal under höstterminen 2016. Sammanlagda antal träfftillfällen 53 st. Flickor 19 tillfällen 
och pojkar 34 tillfällen. 
 
Specialpedagogen på Tundalsskolan 7-9 har inriktat sig helt mot åk 9 denna termin. 
 
Logopeden har arbetat på högstadiet med t ex hjälpmedelsträning individuellt eller i grupp. Utöver 
detta är det ett ganska stort antal språkbedömningar som gjorts, dvs bedömningar där man får 
normerade värden. Detta gäller egentligen alla elever när logoped träffar dem första gången (för att 
kunna få ett mätbart utgångsläge). De är inter räknade, eftersom det har sett väldigt olika ut vad en 
språkbedömning innebär (om det t ex bara är test av språkförståelse, ordförråd, grammatik osv). 
 
Läxläsning har erbjudits för åk 7 och åk 8 under vissa håltimmar. I åk 9 har samtliga elever 50 minuter 
studietid varje vecka. Det erbjuds även extra stöd i svenska, engelska, matematik, SO och simning 
under elevens val för dem som önskar det. 
 
Lovskolor har erbjudits fyra dagar under höstlov och jullov. Sammanlagt deltog 26 elever vid två 
tillfällen, men 18 deltog endast en av två dagar. 8 elever deltog två dagar av två. En viktig fråga för 
skolan att undersöka närmare är varför eleverna väljer bort stöd i form av lovskola. 
 
De elever som har behov har även fått läs- och skrivhjälpmedel eftersom de fått sina Chromebooks 
tidigare än övriga elever. 
 

5.2.1 STÖDINSATSER I ÅK 7 

 
Logopeden har träffat 14 olika elever i åk 7. 
 
Resursläraren har träffat fem elever under hösten, det är jämt fördelat mellan könen och det mesta 
har handlat om oro för andra elever eller socialt samspel. Vi har saknat kurator under stor del av 
hösten och därför har resursläraren arbetat mycket med psykosociala frågor. 
 
Ytterligare en lärarresurs har arbetat 40 % framför allt mot enskild elev åk 7. 
 
Tretton elever har deltagit i läxläsning under hösten vid sammanlagt 30 tillfällen. 
 
Lovskola har fem elever i åk 7 deltagit i. 
 

5.2.2 STÖDINSATSER I ÅK 8 

 
Dubbelbemanning i en klass/ grupp i näst in till samtliga ämnen pga funktionsnedsättning. 
Åtta pojkar har träffat resursläraren vid allt från ett tillfälle till 11. Det har handlat om att få struktur 
på skolarbetet och om studieteknik. Fyra flickor har träffat resursläraren och då har det mer handlat 
om mående och andras mående. 
 
Logopeden har träffat 12 elever i åk 8. 
 
Läxstödet för åk 8 har sex elever deltagit i under hösten vid sammanlagt 18 tillfällen. En ytterligare 
läxstödstid har getts till enskild elev med CVI varje vecka. 
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Lovskolan har tio elever i åk 8 deltagit i. 
 

5.2.3 STÖDINSATSER I ÅK 9 

 
Specialpedagogen stöttar: 

 Två elever i samtliga teororetiska ämnen 

 En elev fyra gånger i veckan enskilt. 

 En elev en gång i veckan på matematik, på elevens val och på en håltimme 

 En elev två gånger per vecka matematik samt på studietid och elevens val 

 En elev i matematik och på studietiden 

 Två elever i matematik, på studietiden och på två håltimmar. 

 En elev helt enskild undervisning studietid 2 gånger per vecka á 2 lektioner per gång 

 
Tre elever har fått sin undervisning i matematik och svenska i liten grupp med endast fyra elever 
under hela hösten. Detta är en helt ny typ av lösning.  
 
I åk 9 har resursläraren träffat två flickor och det har handlat om uppföljning från tidigare termin 
samt hjälp med struktur. 
 
Ytterligare har en lärarresurs stöttat med att ta emot en elev åk 9 när den anländer till skolan. 
 
Logopeden har även träffat 12 elever i åk 9 samt gjort en TVPS-3: 1 (åk 9). 
 
I matematik har det funnits en grupp med dubbelbemanning, en grupp med en lärare och ytterligare 
tre små grupper i åk9. Det finns ingen grupp som har mer resurs i matematik än årets åk 9. Under 
höstlovet satsade vi extra på stöd i matte men där deltog endast 3 av 10 elever som inte fick E till jul 
och ingen av dem deltog bägge dagarna. Detta betyder att 7 som inte fick betyg till jul inte kom till 
höstlovsskolan. 
 
I engelska har vi haft en nybörjargrupp i engelska och en mindre grupp förutom två större grupper. 
En lärare har utöver detta varit extra en lektion i veckan för att öva muntligt med eleverna. 
 
Lovskola har elva elever i åk 9 deltagit i, men oftast endast en dag av två. Många av dem i åk 9 som 
deltagit är nyanlända elever.  
 
Två elever har fått dubbla lektioner i hemkunskap under halva terminen för att nå målen. Bägge 
nådde målen, en pojke avböjde samma erbjudande till stöd. 
 
Tjugofyra av eleverna i åk 9 har F i något ämne, vilket motsvarar 38 %. Sex av eleverna i åk 9 som 
saknar något betyg är nyanlända och de saknar tillsammans 23 ämnesbetyg. Ytterligare 18 elever 
saknar ett eller flera betyg, vilket motsvarar 31 % av eleverna. En av dessa är nyinfyttad efter v 45. 
Tio av eleverna i åk 9 saknar endast ett betyg. 
 


