
Utvärdering av läsårets fokusområden  
Fokusområdena i 2021/2022 års utvecklingsplan – Inspirera; Inkludera; Informera – har 
resultatmässigt gett god utdelning, med en höjning av betygsgenomsnittet från 30 till 34 poäng. 
Samtidigt pekar genomströmningen på programmet i motsatt riktning, med en högre andel 
elever som inte klarade sin gymnasieexamen jämfört med året innan, trots att undervisningen har 
återgått till att bedrivas på plats i skolan. I majoriteten av fall ser vi dock en klar korrelation med 
hög frånvaro, vilket kan tolkas som ett tecken på att vi inte riktigt lyckats i våra ambitioner att 
stimulera alla elever till lärande och utveckling i en lärmiljö som får dem att uppleva studierna 
som meningsfulla. Ytterligare en bakomliggande faktor som sannolikt kan förklara frånvaron är 
elevernas psykiska mående. Vi måste alltså närma oss problematiken från olika flanker, bland 
annat med stöd av elevhälsan, men även genom fortsatt tillämpning av strategier som visat sig 
falla ut väl. Tilll dessa hör Study Hall-konceptet, som omfattar alla elever, inbegripet dem som 
upplever att de bromsas upp i sitt lärande i en skolmiljö där anpassningarna som regel sker neråt 
snarare än uppåt. Att idén med en schemalagd, obligatorisk studietid varit framgångsrik, inte 
bara i fråga om en höjning av snittbetyget i de enskilda ämnena, utan även mätt i termer av 
elevernas nöjdhet, avspeglas i skolenkäten där 95 % av eleverna över alla årskurser sammantaget 
uppger att lärarna hjälper dem i skolarbetet när de behöver stöd. Annat som tyder på att vårt 
arbete kring fokusområdena har inneburit en kvalitetshöjning är att fler elever upplever arbetsro 
på lektionerna samt att de mer sällan känner oro inför skolarbetet. 
 
 
Slutsatser och kommande läsårs fokusområden 
 
Såväl resultaten i skolenkäten som studieresultaten för läsåret 2021/2022 uppvisar ett tydligt 
samband mellan trygghet, studiero och elevernas kunskapsutveckling. Vi kan även se hur brister 
på dessa områden ofta sammanfaller med hög frånvaro. Att få eleverna att vilja komma till 
skolan och delta i undervisningen måste allstå ges högsta prioritet. Inför det kommande läsåret 
tänker vi oss därför följande fokusområden: 
 
Fokusområde 1: Balans 
Med balans avses elevernas psykiska mående kopplat till lärandet, men också balans i fråga om 
oro inför framtiden och valet av fortsatta akademiska studier. Som ett led i arbetet med detta 
kommer vi bland annat att mer konsekvent involvera Elevhälsoteamet i vårt arbete. I samråd 
med specialpedagog, kurator och studie- och yrkesvägledare har vi i detta syfte upprättat ett 
årshjul för olika former av stödinsatser i samtliga årskurser, inklusive åk 1 (PreDP). Vi ser även 
hur vi kan fortsätta utveckla Study Hall-konceptet så att alla elever upplever det som 
meningsfullt att ta vara på de möjligheter studietiden kan erbjuda. 
 
Fokusområde 2: Delaktighet 
Med delaktighet avser vi här dels elevernas delaktighet i skolans demokratiska processer, ett 
område som återigen har rödmarkerats i skolenkätens prioriteringsmatris, dels deras möjligheter 
att påverka undervisningen. I det senare fallet visar skolenkäten från ett år till ett annat att våra 
elever upplever att de inte kan vara med och påverka undervisningens utformning och innehåll i 
den utsträckning de skulle önska, vilket verkar inskränkande på deras initiativförmåga och känsla 
av delaktighet. Vi måste med andra ord bli mer tydliga i vårt demokratiuppdrag, inte bara i ord 
utan också i handling genom att omsätta demokratiska värden i praktiken, i vår egen 
undervisning, och i den utsträckning det är möjligt inom ramarna för det aktuella ämnet bjuda in 
eleverna att påverka de didaktiska val vi gör samt formerna för bedömning. Att bli sedd och 
lyssnad på är avgörande för att känna just delaktighet och för viljan att ta ansvar för sitt eget 
lärande. 
 
Fokusområde 3: Inkludering  
Fokusområde ’Inkludering’ är en repris från förra året. Valet att fortsatt jobba med området 
understryker bara det faktum att undervisningspraktiken är en process, stadd i kontinuerlig 
utveckling. Vi har fortfarande mycket att lära. En del i utmaningen består i att övertyga eleverna 
om att lärande i grunden är en kollektiv process och att man lär sig bäst i klassrummet. Bland 
resultaten för 2022 års examinationer kan vi urskilja ett tydligt mönster som bekräftar detta; de 
elever som tagit aktiv del i undervisningen och utnyttjat lärarens kunskap och kompetens är 
också de som klarat sig bäst och till och med överraskat med att överträffa förväntningarna. Vi 
behöver alltså hitta lösningar på gruppnivå och skapa en klassrumskultur som präglas av trygghet 
och studiero. 
 

Undervisningens kvalitet  
Lärarna på IB-programmet är mycket uppskattade bland eleverna, vilket år från år framgår av 
utvärderingar och enkäter. Det eleverna särskilt lyfter är lärarnas ämneskompetens, men också 
att de upplever att vi är lyhörda för deras behov och stöttar dem i deras lärande. Dock lyckas vi 
inte i den utsträckning vi skulle önska hjälpa alla elever till godkända resultat. Här kan vi se ett 
klart samband mellan närvaro och utfall; de elever som klarar sig sämst har som regel hög 
frånvaro. Den stora utmaningen för oss är därför att få eleverna att vilja gå till skolan och delta i 
undervisningen. Under det gångna läsåret har vi av den anledningen valt att ägna våra inom 
arbetslaget regelbundet återkommande pedagogiska seminarier åt att dels jobba kring Alva 
Appelgrens Motiverad: Feedback, mindset och viljan att utvecklas (2018), dels titta närmare på olika 
infallsvinklar på det pedagogiska ledarskapet, med fokus på trygghetsskapande åtgärder i en 
lärmiljö som samtidigt skall vara utmanande och stimulera till utveckling. Vi har sett åtskilliga 
exempel på hur elever som tar aktiv del i undervisningen, som vågar ta för sig och ställa frågor 
ofelbart lyckas med sina studier, ofta med överraskande goda resultat. Om vi skall få fler elever 
att på samma sätt ta initiativ i klassrummet ankommer det på oss som pedagoger skapa de rätta 
förutsättningarna. I vårt fortsatta arbete framåt vill vi därför ytterligare skruva i det pedagogiska 
ledarskapet och utveckla strategier som verkar för en inkluderande undervisning på gruppnivå. 
Vår ingång är att lärandet i grunden är en kollektiv process där varje enskild medlem skall kunna 
känna att har något att tillföra utifrån sina förutsättningar och bli bekräftad, i det gemensamma 
byggandet av kunskap. 

Trygghet och studiero 
Våra erfarenheter visar att elevernas studieresultat intimt hänger samman med närvaro i 
undervisnigen, men också med trygghet och studiero. I skolenkäten undersöks endast i vilken 
utsträckning eleverna känner trygghet på programmet respektive skolan som helhet – där har vi 
genomgående höga siffror, liksom i frågor som rör bemötande – men den trygghet som är mest 
avgörande för elevernas lärande måste skapas i klassrummet. Den fråga som närmast tangerar 
den formen av trygghet som avses här är kanske den som handlar om arbetsro. På den svarar 91 
% av eleverna positivt, samtidigt som den i prioriteringsmatrisen identifierats som ett område att 
särskilt bevaka. Det finns också anledning att misstänka att det föreligger ett direkt samband 
mellan arbetsro i klassrummet och elevernas frånvaro. Det är i alla händelser arbetslagets avsikt 
att koppla grepp om den här frågan. En av de strategier som vi talat om är vikten av att på ett 
tidigt stadium ha en dialog med eleverna i våra kurser och höra med dem hur de vill ha det i 
klassrummet för att de skall vilja och våga ta initiativ och pröva sina tankar. Vi vill också ta fasta 
på det som skolpsykolog Jennifer Amin benämner ”hållbart lärande”, och har som ett led i 
kvalitetsutvecklingsarbetet bjudit in henne till oss nu i början av höstterminen, i förhoppningen 
om att få ytterligare redskap för att hjälpa eleverna till minskad oro för skolarbetet och ökad 
trivsel i klassrummet. 
 
Elevhälsans arbete och kompensatoriska insatser 
Ett av fokusområdena för läsåret 2022/2023, som redovisas nedan, är att utveckla samarbetet 
med elevhälsan. I detta syfte har vi tagit fram ett årshjul för respektive årskurs utifrån de behov 
som vi har identifierat beroende på var i utbildningen eleverna befinner sig. De professioner 
som i första hand är aktuella i det planerade samarbetet är studie- och yrkesvägledare, kurator 
och specialpedagog, och den övergripande målsättningen är att skapa balans i elevernas tillvaro, 
att öka deras välmående på ett sätt som gynnar lärandet och dämpar den stress många av dem 
går och bär omkring på, inför skolarbetet men också inför framtiden. Det som har lett oss in på 
det här spåret är resultaten i skolenkäten och vad som framkommit vid våra programinterna 
utvärderingar. I det förra fallet vittnar prioriteringsmatrisen om att det återstår en hel del arbete 
att göra på relaterade områden som berör elevhälsoteamet, inklusive studie- och 
yrkesvägledningen, samt den upplevda stressen bland eleverna inför skolarbetet. Samma mönster 
går att urskilja i andra utvärderingar, som vi genomför årskursvis med programmet som helhet 
för ögonen, men också inom ramen för våra kurser. En synpunkt som förekommit bland 
eleverna rör tilldelningen av kurator. De skulle önska att de fick välja kurator själva, eftersom 
personkemin inte alltid stämmer överens mellan elev och den person som är utsedd att ta hand 
om deras ärende. I vissa fall har det lett till att elever har valt att tacka nej till det erbjudna stödet. 
Denna problematik faller utanför det planerade samarbetet, men vi vill ändå här rikta 
uppmärksamhet på att många elever upplever en brist i skolans bemötande av deras behov på 
det här området. 
 

 

 

Kvalitetsrapport 2021/2022 för IB 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 89 39 61 79 40 60 
Andel elever som anser att det är arbetsro på 
lektionerna 

86 68 96 91 94 92 

Andel elever som känner sig trygga på programmet 96 91 100 93 94 92 

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

71 74 67 79 81 76 

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

84 83 85 84 94 76 

Andel elever som sällan känner oro inför skolarbetet 39 65 19 42 56 28 

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

Samlad analys av programmets resultat 
Kunskapsresultat 
Resultaten med ett kraftigt ökat snittbetyg på 34 poäng av totalt 45 poäng bekräftar att vårt 
utvecklingsarbete i frågor som faller under kategorin kunskap och lärande fortsätter att bära 
frukt. Skolenkäten för åk 3 visar att andelen elever som svarat positivt är förhållandevis hög på 
samtliga punkter som rör undervisningen, med tydligt undantag för frågorna som gäller 
elevernas möjligheter att påverka innehåll och utformning. Hela 100% svarar att de upplever att 
de får hjälp och stöd av lärarna i skolarbetet. Samtidigt har procentandelen elever som inte gått 
ut med en fullständig gymnasieexamen ökat, från 15% till 21%, om vi bortser från de så kallade 
retake-eleverna, det vill säga de elever som deltagit i tidigare examinationer och som valt att göra 
omprov i enstaka ämnen i syfte att höja sina betyg. Vi hamnar därmed strax under genomsnittet 
för IB-skolorna i Sverige i fråga om genomströmning, där siffran ligger på dryga 82 %. Däremot 
har vi i år ett snittbetyg per ämne som snarare överträffar det som gäller för hela riket liksom för 
övriga världen, med 5,54 poäng jämfört med 5,14 respektive 5,12, längs en skala mellan 1 och 7. 
Vi har aldrig tidigare hamnat så högt. Detsamma gäller det sammanlagda snittbetyget, där våra 
34 poäng kan jämföras med världssnittet på 31,98 poäng. 

En orsak som vi tror ligger bakom de goda resultaten är den omorganisation av den 
tjänsteförlagda studietiden som vi genomförde under läsåret 2020/2021, men som fick sin 
nuvarande utformning under det gångna läsåret. Dels har den förlagts på schemat vid en 
tidpunkt i alla tre årskurser då samtliga undervisande lärare är tillgängliga, dels har vi gjort den 
obligatorisk för samtliga elever, oavsett stödbehov. På så vis har studietiden kommit att bli en 
resurs som ligger i linje med läroplanens skrivning om att varje elev ”ska få stimulans att växa 
med uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar” (SKOLFS 2022:13, s. 4). 
Dessutom finns det en trygghet i att veta att studietiden omfattar alla och inte bara dem som är i 
behov av stödinsatser av olika slag. Dessa elever behöver inte längre känna sig utpekade; den 
nya benämningen Study Hall, som fått ersätta begreppet ’stödtid’, kan också ha bidragit till 
avstigmatiseringen. 
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