
Utvärdering av läsårets fokusområden  
 
-Betyg och bedömning 
-Stöd 
-Examensmål 
 
Betyg och bedömning - Genom kollegialt lärande och pedagogiska diskussioner har lärarna få 
möjlighet att utveckla gemensamma metoder för bedömning och betygssättning. De har 
diskuterat olika konkreta exempel från sin vardag med varandra vid vissa arbetslagsmöten. 
Lärarna på programmet har under året tagit fram en gemensam rutin och struktur för betyg och 
bedömningsprocessen, hur, när och vad som ska kommuniceras med eleverna kring resultat. 
Ambitionen med arbetet var att eleverna ska uppleva i högre grad än förra året, att lärarna 
förklarar på vilka grunder de sätter betyg. I årets mätning så ökade resultatet med 2 %.  
 
Stöd - Vi kommer att fortsätta implementeringen av vår struktur för att tidigt upptäcka elever i 
behov av stöd på programmet. Eleverna kartläggs och EHT kommer kopplas in vid behov. I 
årets mätning så ser vi att vi har lyckats att bibehålla mycket goda resultat utifrån frågan ”Lärarna 
hjälper mig i skolarbetet när jag behöver stöd” och ”Det finns alltid någon jag kan vända mig till 
med frågor eller problem.” Vi ser att de upparbetade goda strukturerna med elevhälsan fungerar 
väl.  
 
Examensmål – Vi har fortsatt arbetet med att tydliggöra examensmålen för eleverna. Trots att 
lärarna på programmet arbetar aktivt med det så ökar inte mättalet i enkäten nämmnvärt. 71% av 
eleverna känner till examensmålen. Efter diskussioner i arbetslaget så kommer vi inte lägga fokus 
på det nästa år utan arbetet kommer att fortgå med tydlighet kring betyg och bedömning, där 
även examensmålen räknas in.  
 
 
Slutsatser och kommande läsårs fokusområden 
 
Att hitta rätt i vilka fokusområden som ska arbetas med är svårt, skolan arbetar hela tiden med 
skolutveckling och att agera och verka samtiden. Resultaten och tryggheten på skolan generellt är 
hög vilket visar på en kvalitativ och väl fungerande skola. Samtlig personal och merparten av 
eleverna är stolta och nöjda över att arbeta eller genomföra sin utbildning på 
Rudbecksgymnasiet. I utvärderingen av läsåret framkom några nya områden för 
ekonomiprogrammet att ta sig an som fokusområden, vilket är följande: 
 
Oro och stress - Resultat från origoenkät – Jag känner sällan oro inför skolarbetet – 43% 
känner oro och stress i någon grad över sin skolgång och resultat.  
Lärares observationer och arbetet inom elevhälsan har fångat upp uttryck kring oro för 
skolgången och skolarbetet. Detta behöver programmet utveckla tillsammans med EHT för att 
kunna trygga eleveverna vilket i sin tur troligtvis kommer att leda till högre måluppfyllelse.    
 
Tydlighet och delaktighet - Origo – elevernas nöjdhet hur de kan påverka skolans verksamhet 
74% och hur de kan påverka skolans arbetsmiljö 69%, påverka undervisningen 66%, påverka 
arbetssätt 67%. 
78% av eleverna anser att de stimuleras till utveckling och lärande. (övervägande av våra elever 
har valt EK i första hand därav borde denna siffra vara högre)  
Endast 75% av eleverna instämmer att lärarna förklarar på vilka grunder de sätter sina betyg.  
Vi tror att en ökad känsla av delaktighet och tydlighet ska bidra till att eleverna upplever ökad 
nöjdhet.  
 
Hållbar framtid – Skolan behöver rusta våra elever för framtiden kring hållbarhetsfrågan, social 
hållbarhet och klimatsmart hållbarhet.   
I våra styrdokument så förstärks kravet på att arbeta med hållbar utveckling.  
Endast 66% av eleverna anser att vi arbetar aktivt med klimatfrågor.  
 
 
 

Undervisningens kvalitet  

Undervisningen har naturligtvis präglats av pandemin och den omställning som lärare och elever 
gjorde då samhället stängde ned.  

Både lärare och elever har haft högre frånvaro än innan pandemin. När eleverna är närvarande 
så ser skolan att det är enklare att nå resultat. Under nästa läsår behöver skolan arbeta för att 
eleverna ska få en högre närvaro än innevarande år.  

Våra extra anpassningar fungerar väl och specialpedagog på programmet har ett dokument där 
elevernas anpassningar finns dokumenterade och som undervisande lärare har tillgång till. 
Specialpedagog och lärare följer upp anpassningarna med både elever samt undervisnande lärare. 
Det sker i första hand under utvecklingssamtalet enligt en mall som specialpedagog tagit fram. 
Ett nära samarbete mellan specialpedagog, elever och lärare är en tydlig framgångsfaktor. 
Programmet har väl inarbetade strukturer för att följa upp rsultat, stöd och anpassingar.  

Trygghet och studiero 

Eleverna upplever sig trygga på programmet. Lärarna arbetar med förebyggande och främjande 
insatser för att tryggheten och studeiron ska fortsätta att vara hög. Bemötande och respekt för 
varandra är viktiga faktorer samt att eleverna upplever förutsägbarhet angående rutiner, 
ordningsregler och trivselregler i klassrummet och hela skolan. Mentorerna fångar upp hur 
eleverna trivs på skolan och i klassen i mentorssamtalet. Detta gör att vi hela tiden har ett fokus 
på trygghetsfrågorna.   

Skolan har en elevstödjare som arbetar aktivt med att skapa relationer och trivsel i våra almänna 
utrymmen – långkorridoren, skolmatsalen och biblioteket. I samtal med elevrepresentanter i 
programrådet så framhåller eleverna att elevstödjaren gör skolan trygg. Skolledningen har för 
avsikt att fortsätta med den satsningen som förebyggande och främjande insats.  
 
Elevhälsans arbete och kompensatoriska insatser 
 

Elevhälsans fortsatta nära samarbete med arbetslagen kring kompensatoriska insatser fungerar 
väl. Regelbunden uppföljning av frånvaro med insatser från skolsköterska, kurator och 
specialpedagog har gett resultat. Att elevhälsan regelbundet träffar arbetslagen för 
klasskonferenser samt elevkonferenser med resultatuppföljning fångar upp elever som riskerar 
att inte nå målen.  

Att utveckla vidare är hur elevhälsan systematiskt följer upp och arbetar med frånvaro på våra 
programeht. Att vi gör bättre analyser utifrån de frånvarokartläggningar som görs och genom de 
analyserna planerar insatser som fungerar för eleverna och lärarna. Elevhälsan behöver även titta 
närmare på oro och stress för eleverna. 43% av eleverna känner oro och stress i någon grad över 
sin skolgång och resultat.    

 

 

 

Kvalitetsrapport 2021/2022 för Ekonomiprogrammet på Rudbecksgymnasiet 

Årets resultat 
ÖREBRO KOMMUNS RESULTAT, ANDEL 
(%) 

2021 2022 
T P F T P F 

Andel elever med examen  96 95 96 96* 95* 96* 
Andel elever med examen inom tre år 71 69 73 .. .. .. 
Andel elever med examen inom fyra år  77 76 79 .. .. .. 
Andel elever som anser att det är arbetsro på 
lektionerna 

80 83 78 76 80 73 

Andel elever som känner sig trygga på programmet 93 93 93 93 94 93 

Andel elever som känner till kunskapsmålen i de olika 
kurserna/ämnena 

81 84 79 81 82 81 

Andel elever som anser sig få möjligheter att visa vad 
de kan och vad de lärt sig 

88 89 87 87 88 87 

Andel elever som sällan känner oro inför skolarbetet 53 65 43 55 67 45 

 
PROGRAMMETS RESULTAT, ANDEL (%) 2021 2022 

T P F T P F 
Andel elever med examen 92 88 95 95 94 96 
Andel elever som anser att det är arbetsro på 
lektionerna 

80 82 80 81 88 75 

Andel elever som känner sig trygga på programmet 95 97 94 96 97 96 

Andel elever som känner till kunskapsmålen i de olika 
kurserna/ämnena 

80 87 74 81 86 79 

Andel elever som anser sig få möjligheter att visa vad 
de kan och vad de lärt sig 

92 93 91 89 91 88 

Andel elever som sällan känner oro inför skolarbetet 54 66 44 54 68 43 

 
* Prognos ** Om uppgiften baseras på färre än 10 elever visas en prick (.) *** Om uppgift saknas visas två prickar (..) 

Samlad analys av programmets resultat 
Kunskapsresultat. 

Den sammanvägda bedömningen är att programmet har goda resultat. Lärarna har under de 
senaste åren arbetat med att tydliggöra för eleverna vad som förväntas av dem samt hittat en 
god stödstruktur för matematiken. Elevhälsans strukturerade uppföljningssystem gör att 
mentorerna har koll på sina elever och skolan är snabb på att sätta in insatser främst på 
individnivå. Av de elever som inte har klarat nå examen är det hög frånvaro som är orsak till del.  

Elevhälsan har varit inkopplad på samtliga elever som ej nått sin examen och vi har identifierat 
orsak som problematisk frånvaro. Frånvaroutredningarna har visat att det handlar om bla 
sömnproblematik, dåligt mående, låg motivation. Skolan har försökt öka närvaron genom att 
erbjuda kurator stöd, motiverande samtal, kontakt med medicinska insatser samt 
specialpedagogiska insatser. Tyvärr har detta inte gett önskvärda resultat. Vår interna analys 
visar att vi i framtiden behöver arbeta mer med att förebygga närvaro genom bla information till 
vårdnadshavare och elever ang vikten av närvaro i skolan för att klara av sina studier. Elevhälsan 
kommer att fortsätta arbetet med förebygga och främja studiero genom bla ett skolövergripande 
stödmaterial till mentorer gällande oro/stress – balansakter. 

Det råder små skillnader mellan pojkar flickor i resultatet. Däremot så upplever lärarna på 
ekonomiprogrammet att pojkarna inte presterar på lika hög nivå som flickorna. Elevhälsan 
behöver arbeta med att motivera och stärka pojkars studiero och motivation. Däremot visar 
Origo att pojkar upplever i högre grad än flickorna på programmet att de har möjlighet att visa 
vad de kan och har lärt sig.  

Alla våra stora ämnesarbetslag (SVE, MA, ENG) sitter sista veckorna och sambedömer 
nationella prov för att skapa likvärdighet i bedömning på programmet och på skolan. 
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