
Utvärdering av läsårets fokusområden  
 
Under läsåret 2021-2022 har programmets fokusområden varit Vetenskapligt språk, 
Programfördjupningar samt Alla elever allas ansvar.  
 
I arbetet med Vetenskapligt språk har en del varit att ha gemensamma klasskonferenser där 
samtliga undervisande lärare deltar. I dessa forum har elevers svårigheter upptäckts i ett tidigare 
skeede vilket syns i att vi i de naturvtenskapliga ämnena har en högre måluppfyllelse och minskat 
antal underkända betyg. Detta då gemensamma insatser har kunnat planerats och tagits i bruk i 
tidigare skede. Dessa möten har även gjort träffarna med elevhälsoteamet mer effektiva då 
mentor haft en aktuell och korrekt bild över elevernas hela studiesituation. Den andra delen av 
arbetet med detta fokusområde inleddes under hösten men fick på grund av tidsbrist avbrytas till 
förmån för arbete med måluppfyllelse på andra sätt.  
 
Arbetet med våra Programfördjupningar har utvecklats enligt uppsatt plan. Samtliga 
programfördjupningar har många sökande elever och all personal på programmet har större 
kännedom om dess innehåll. Dessa har använts i marknadsföringen och inför läsåret 2022-2023 
har vi ett högre söktryck till programmet. Det var under det gångna läsåret färre elever som bytte 
programfördjupning och måluppfyllelsen var hög. Samarbeten med parter utanför skolan har 
fortsatt vilket är något elevera lyfter fram som positivt, dock har samarbetet med Örebro 
Universitet minskat. Att fler lärare varit involverade i respektive kurs har ökat det kollegiala 
lärandet och detta kommer att fortsätta även under kommande läsår.  
 
Under läsåret 2021-2022 inledde vi ett arbete med så kallade klasskonferenser på programmet. 
Detta har lett till att vi i tidigt skeede kunnat upptäcka svårigheter och utmaningar hos elever, 
grupper och klasser. Vi har då gemensamt kunnat ta fram lösningar för detta och sätta dem i 
bruk omgående. Resultatet av detta är att mentorer har en bättre studieövergripande bild för sina 
elever, kontakten med EHT har kunnat skötas mer effektivt. Vi har en högre måluppfyllelse i 
årkurs 1 och 2 i slutet av läsåret än tidigare läsår. Dessa konferenser har även gjort att vi kunnat 
sätta in särskilda stödtider i specifika ämnen för olika klasser baserat på att hela arbetslaget har 
kännedom om dessa utmaningar. Detta har gjort att stödtiderna kunnat nyttjas av fler elever som 
har behov av dessa. De pedagogiska diskussionerna inom och mellan ämnen har utvecklats då 
man fått ett nytt forum att diskutera pedagogiska åtgärder i.  
 
 
 
Slutsatser och kommande läsårs fokusområden 
 
Under de senaste åren har vi stadigt klättrat uppåt i resultat i de flesta delarna av våra 
utvärderingar men det finns några punkter som fortfarande ger samma utfall. En sådan är att en 
stor andel av eleverna på programmet känner stress inför skolarbetet. I samtal med klasser, 
grupper och individer så finer vi flera orsaker till detta som vi under kommande läsår vill 
fokusera på.  
 
Vi kommer att lägga större fokus på mentorsskapet uppdrag kring struktur och värdegrund 
läsåret 2022-2023 med mer nogranna frånvarokartläggningar, gemensam planering av mentorstid 
på programmet för arbete med exempelvis studieteknik, ansvarstagande, värdegrund 
teambuildning mm. Vi kommer i sambarbete med skolpsykologen att arbeta med metakognition 
och lärmiljöer för att flytta elevernas fokus från prestation till lärande. Vi kommer även arbeta 
mer aktivt med vetenskapliga texter för en ökad samsyn samt gemensam planering och 
strukturer för prov och andra examinationer för att minska elevernas känsla av stress.  
 
Naturvetenskapsprogrammet på Rudbecksgymnasiet kommer under läsåret 2022-2023 ha 
följande fokusområden 

1. Värdegrund och struktur 
2. Lärmiljöer & utveckling av undervisning 
3. Vetenskaplig medvetenhet 

 
Där vårt mål är att minska stressen hos våra elever, flytta fokus till lärandet, ingjuta ett 
förtroende för den egna förmågan och på bästa sätt förbereda våra elever för nästa steg.  

Undervisningens kvalitet  

De utvecklingsområden som vi tidigare identifierat som gäller hela programmet är samsyn när 
det kommer till texter, skrivande, referering och liknande. Här har vi under senaste läsåret 
kommit en god bit på väg med gemensam mall för rapporter, pedagogiska diskussioner om hur 
vi ger feedback på texter, hur vi ska öka elevernas läsande mm. Vi har dock mycket kvar att 
arbeta med här och det är något vi kommer att ha som fokusområde under läsåret 2022-2023.  

Anpassningar för elever med särskilda behov har på individnivå fungerat bra, utvecklingen med 
att specialpedagog ber mentorerna om uppföljning av dess anpassningar i samband med 
utvecklingssamtal har gjort att vi håller dessa ständigt aktuella och att de korrigeras vid behov. 
Anpassningar och insatser på gruppnivå inledde vi under läsåret 2021-2022 med så kallade 
klasskonferenser vilket gjort att vi kunna bryta mönster och grupperingar som påverkat 
exempelvis arbetsro negativt i ett tidigt skede och att alla undervisande lärare gjort liknande 
insatser. Detta arbete kan dock utvecklas till att inte enbart jobba med uppkomna problem utan 
även inkludera mer främjande och förebyggande arbete. 

Inom ämneslagen i de naturvetenskapliga ämnena framför allt önskar man kunna ta mer tid för 
att arbeta med anpassningar, att göra materialet enklare att förstå för elever och liknande. Detta 
kräver tid och planering av ämnessamordnare.  

Eleverna anger i stor utsträckning att de kan påverka arbetssätt och arbetsformer samt att de vet 
på vilka grunder som lärarna sätter sina betyg, detta ska vi såklart hålla i.  

Trygghet och studiero 

Arbetet med ”study buddies” i årskurs 1 och 2 ger stora effekter på elevernas mående, upplevda 
skolsituation och studieresultat. I samtal med mentorer och undervisande lärare berättar eleverna 
att arbetsron på lektionerna blir bättre när dessa konstellationer används, dessutom hittar 
eleverna då nya vänskaper inom klassen vilket bidrar till en ökad trygghet.  

Eleverna anger att de är trygga i sin skola och på sitt program. De uppger att detta beror på att 
de känner att de har en nära relation med sin mentor, sina lärare och att de har en plats i sin 
klass.  

Trots att vi har en god studiero och hög trygghet på programmet är många elever stressade i 
skolan vilket många gånger beror på prestationsångest, stress inför större examinationer och 
liknande. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med tydlig struktur och planering av stora 
uppgifter för att på så sätt fördela arbetsbördan så jämnt det går över läsåret. Vi ska även arbeta 
mer aktivt med studieteknik och planering på mentorstid. Skolpsykologen kommer även att 
inleda ett samarbete med programmet på temat metakognition och lärmiljöer där vår 
förhoppning är att eleverna ska kunna fokusera mer på sitt lärande och den medvetenheten i 
stället för betyg.  
 
 
Elevhälsans arbete och kompensatoriska insatser 
 
Programmet har ett nära samarbete med skolans elevhälsoteam och arbetet sker både på individ 
och gruppnivå. Inför kommande läsår vill vi utveckla ärendegången så att inte samtliga ärenden 
till EHT måste gå genom utvecklingsledare och sedan program-EHT, det blir i vissa fall ett 
ineffektivt sätt och det kan ta tid innan adekvata åtgärder kan sättas in.  

Vi upplever att elever kan känna det som ett stort steg att få en kontakt med elevhälsoteamet, att 
dessa professioner är mer delaktiga i den vardagliga skolsituationen skulle kunna åtgärda detta. 
Exempelvis önskar vi bjuda in olika professioner från elevhälsan på klassrådstider men även att 
de blir närvarande i andra situationer.  

 

 

 

Kvalitetsrapport 2021/2022 för Naturvetenskapsprogrammet 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 96 96 95 90 91 88 
Andel elever som anser att det är arbetsro på 
lektionerna 

73 80 66 79 85 75 

Andel elever som känner sig trygga på programmet 93 97 89 95 95 95 

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

80 85 74 78 85 73 

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

85 91 79 82 89 77 

Andel elever som sällan känner oro inför skolarbetet 47 58 35 45 58 34 

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

Samlad analys av programmets resultat 
 
Kunskapsresultat 

Vi har en hög måluppfyllelse på programmet och en stor andel av våra elever får 
gymnasieexamen efter tre år. De utmaningar som vi haft gällande att få godkänd examen 
handlar om olika former av nedsättning i mående hos elev samt frånvaro kopplat till detta. Vi är 
trygga i det samarbete vi har med EHT och de åtgärder vi satt in för dessa elever, de har samtlig 
fått stöd i att planera fortsättningen efter gymnasiet. Pandemin var en bidragande orsak till att 
ett par elever inte fick studentexamen.  

De ämnen som vi genom åren haft flest antal underkända betyg inom är matematik och fysik. 
Inför läsåret 2021-2022 planerade vi om studiestödet för att det skulle kunna nyttjas av de elever 
som behöver. Dock var det fortsatt så att flera elever behöver stöd i flera ämnen samtidigt vilket 
tidsmässigt var svårt att få till inom ramen för studiestödet som fanns schemalagt. Detta 
åtgärdas inför läsåret 2022-2023 genom att ytterligare en schemaposition för studiestöd inom 
just matematik och fysik görs tillgänglig för eleverna.  

För att i ett tidigt skede kunna sätta in stöttande insatser för de elever som har svårigheter i en 
eller flera ämnen används exempelvis diagnoser i matematik direkt i årskurs 1. Vi arbetar även 
kontinuerligt med att fylla i en elevöversikt där vi följer elevernas progressioner inom respektive 
pågående kurs för att få en bättre bild över elevens hela studiesituation och kunna anpassa stöd 
och insatser därefter. Allt detta kommer vi fortsätta med även kommande läsår.  
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