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Uppföljning, bildningsverksamheten enligt årsagenda – 

kunskapsresultat, betyg och nationella prov  

Ärendebeskrivning  

  
Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet sker det i augusti en uppföljning och 

analys av kunskapsresultat och betyg (åk 6-9) vårterminen samt NP (åk 3, 6, 9) i 

grundskolan. För de årskurser som inte har betyg genomförs analyserna utifrån de 

färgscheman som visar måluppfyllelsen i respektive ämne. Den uppföljning av resultaten 

som sker inleds i juni då de behandlas på individuell nivå genom lärarnas ämnesanalyser 

där varje lärare enskilt ser på två av sina undervisningsgrupper/ämnen. Under våren 2020 

har inte NP utförts, på grund av Corona restriktioner, i den utsträckning som krävs för att 

få ett analyserbart material.  

  

De individuella ämnesanalyserna ligger till grund för de samtal som förs mellan rektor och 

pedagoger for att utveckla undervisningen.   

  

Följande delar är ett urval som framkom vid analyserna och låg till grund för de framtagna 

utvecklingsåtgärderna:  

  

 Språkliga svårigheter påverkar elever med annat modersmål än svenska i stor 

utsträckning, vilket gäller generellt för alla ämnen.  

  

 I flera ämnen finns ett behov av att tydliggöra kunskapsmålen för att eleverna bättre 

ska förstå vad som krävs för att nå målen. 

 

 Stor andel av eleverna bedöms som gula och gröna, d.v.s. att var på väg att eller 

uppnått målen, i färgschemat för respektive ämne. För att öka elevernas 

meritvärden i åk 9 måste satsningar på att få eleverna att nå högre betyg än E 

genomföras.   

 

 Det finns ett tydligt samband mellan stor frånvaro och svårigheter att nå 

kunskapsmålen för eleverna, oavsett årskurs.  

  

  

  

  

 

 

  

  



Planerade åtgärder  

  
Identifierat 

utvecklingsområde/Mål   
Åtgärd/Aktivitet   Förutsättningar som 

behövs för 

genomförande   
Ökad måluppfyllelse för elever med 

hög frånvaro samt de elever som ej 

följer ordinarie undervisningsgrupp   

   

Arbeta för att öka närvaron enligt 

framtagna rutiner. Rutinerna har 

aktualiserats vid läsårsstart med en 

tydligare åtgärdstrappa.  

   

   

  

Alla måste registrera 

frånvaron så att det finns ett 

underlag att följa upp 

eleverna.   

  

Tillgänglig personal som inte 

bedriver undervisning som 

kan arbeta med kartläggning 

och stöd till elever med hög 

frånvaro ex socialpedagog.  

Stöd för elever med annat modersmål   

   

Studiehandledare måste finnas i 

verksamheten i tillräcklig grad.   

  

  

SVA undervisning även för eleverna i 

årskurs 1-5. 

Studiehandledare på samtliga 

språk. (Lagstadgat)  

  

  

Till varje årskurs finns 

personal knuten som har 

kunskap att undervisa enligt 

ämnesplan i SVA.  

Handledning av behörig SVA 

lärare för de lärare som inte 

har formell behörighet i 

SVA.  

Få eller inga lärarbyten under pågående 

läsår.   

   

   

Långsiktighet vid tjänstefördelning   Systematiskt arbete med att 

skapa en attraktiv arbetsplats.  

Insatser för elever i behov av särskilt 

stöd   

Utreda behovet av särskilt stöd på elev- 

och organisationsnivå.   

   

Arbeta förebyggande och strategiskt i 

EHT.   

  

Aktivt dokumentera extra anpassningar 

så att ett underlag för beslut om särskilt 

stöd finns.  

Implementera rutinerna för 

hur ärenden lämnas till EHT.   

   

Regelbundna möten i EHT 

där arbete på 

organisationsnivå 

genomförs.   

   

Utveckla elevernas skriv och 

läsförståelse  

Kontinuerlig lästräning ex för yngre 

barn bl.a. läsgrupper. 

 

ASL – Att Skriva sig till Läsning i åk 1  

Elevanpassat material  

  

 

Tillgängliga datorer för åk 1.  

Öka elevernas måluppfyllelse så 

att eleverna når högre än E  

Formativ bedömning och tydlig 

återkoppling  

 

Utökning av antalet förstelärare samt en 

tydligare ledning så att dessa arbetar med 

kollegialt lärande 

Redan i planeringsstadiet av 

de olika arbetsområdena vara 

tydlig med hur området 

kommer att bedömas.   

Öka trygghetskänslan och studiero för 

eleverna.   

Kontinuerligt värdegrundsarbete 

integrerat i den vanliga verksamheten 

samt riktade insatser.   

  

Skolledningen arbetar strategiskt med en 

gemensam värdegrund för personalen.   

All personal måste aktivt 

arbeta med värdegrundsarbete 

i sin verksamhet.  

   

Strategi framtagen och arbetet 

på börjades första 

arbetsveckan, ht 20.  

   



 

Förslag till beslut  

Att bildnings- och sociala utskottet godkänner redovisningen och uppdrar till rektorerna att 

fortsätta enligt tidigare påbörjade insatser baserade på uppföljningen.   

 


