
Utvärdering av läsårets fokusområden  
Vilka områden har ni arbetat med i utvecklingsplanen? 
Undervisning och lärande: 
I år har endast 6 elever på SAM som lämnar år 3 inte klarat ma2b kursen utifrån det arbetssätt 
som programmet tagit fram med förlängd tid i kurserna. Samtidigt kan vi se att elever i våra 
ordinarie grupper har haft det tuffare att klara både ma1b och 2b under lärsåret i år 1 pch 2 detta 
läsår. Delvis ny kursplan i ma1b samt för lite insatser i ma2b runt de eleverna som precis klarade 
ma1b kurser är potentiella förklaringar till det sämre resultatet där. Här måste insatser 
organiseras under nästa läsår 22/23. 
Bra utfall i gymnasiearbete på båda inriktningarna där alla utom 3 elever klarade kursen. Bra 
organisation med intensivläsning under ett fåtal veckor på våren 22. 
Balans: Fokusområdet balans har fungerat väl och elevehälsans samarbete med lärarkollegiet har 
stärkts runt eleverna. Vi ser fortsatt behov av förebyggande insatser runt eleverna och projektet 
”compassion” ska under nästa läsår ut till alla klasser på programmet. 
Närvaron kopplat till mående är fortfarande en stor utmaning. Vi kommer fortsätta fokusera på 
skolfaktorer som främjar närvaro under nästa läsår och en kort analys är att de elever på 
programmet som inte når en examen har en omfattande frånvaro. Det blir avgörande att få dem 
till skolan för att alla elever ska nå en examen. 
 
Hela lärarkollegiet på Samhällsprogrammet har arbetet med gemensam fortbildning i språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt. Sex tillfällen under läsåret tillsammans med specialpedagog och 
speciallärare. Vi fortsätter utforska de lärdomar vi fått under läsåret 22/23 under fyra träffar med 
stöttning av Josefin Nilsson som arbetar på Nationellt cenntrum för andraspråksinlärning. 
Lärarkollegiet har också haft ett utbildningstillfälle kring ledarskap med frågor som berör 
normkritik och genus. Det arbetet fortsätter också under nästa läsår med koppling kring grupper 
och etnicitet.  
Det kollegiala lärande är en generell kompetenshöjning av lärarkollegiet och en viktig del av att 
utveckla programmet att ta emot IM elever som saknar behörighet i eng. De flesta av de eleverna 
har svenska som modersmål och behöver anpassningar i undervisningsupplägg i alla kurser för 
att nå målen. Vi ser att arbetssätt och metoder kopplade till fortbildningen gynnar alla eleevrs 
förutsättningar att nå goda kunskapsresultat- 
Slutsatser och kommande läsårs fokusområden 
Slutsatserna för läsåret är att programmet når mycket goda kunskapsresultat. Några 
framgångsfaktorer är matamatikorganisationen, förändrat arbetssätt kring gymnasiearbete samt 
att programmet organiserat påsk- och sommarlovsskola. Där har flera elever som är nära att nå 
betyg i kurser kunnat göra färdig moment och nått mint E i saknade kunskapskrav. Framför allt 
är påsklovsskolan en viktig förstärkning där ca 70 elever deltog över tre dagar.   
En annan mycket viktig faktor är trivsel och trygghet på programmet och skolan. Att elever 
upplever att de har en god relation till kamrater och lärare skapar god studiero. Att eleverna får 
examineras på många olika sätt och pröva att omsätta sina kunskaper i praktisk handling är en 
annan framgångsfaktor. Eleverna lyfter också fram det tematiska arbetssättet som en väg att göra 
skolan rolig och mer intressant. Ett spännande arbetsätt med helhetssyn på kunskap. 
 
Programmet behöver ha fortsatt fokus på närvaro och mående hos våra elever. Att den samlade 
elevhälsan är mer aktiv kring insatser kopplande till balans och frånvaro är fortsatt prioriterat. 
Att programmet fortsätter sin kompetensutveckling inom språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt samt ledarskap blir också viktiga fokusområden under nästa läsår. 
 
Inom värdegrundsarbetet kommer programmet vara engagerat inom skolans övergripande 
fokusområde och i arbetet med ”du kan göra skillnad”. Vi fortsätter också stärka elever som 
engagerar sig i våra elevföreningar och lyfter fram Amnesty som en del av programmets 
värdegrundsarbete. 
Fokusområden: 

1. Undervisning och lärande: 
Programmet fortsätter gemensam kompetensutveckling med språkutvecklande 
arbetssätt samt ledarskap för lärarna under nästa läsår. Programmet kommer också ta 
emot 4-8 IM elever och har skapat en organsiation för att möta upp de behoven. 
Organisationen utvärderas kontinuerligt under läsåret. 

2. Värdegrund och Balans: 
Programmet fortsätter fokus på övergripande värdegrundsarbete och psykisk ohälsa. 

3. Närvaro/Frånvaro: 
En fungerande organisation som ser till att frånvarande elever får konkreta insatser 
kopplade till skolfaktorer. 

 

Undervisningens kvalitet  
Utifrån våra utvärderingar är eleverna på Samhällsprogrammet mycket nöjda med 
undervisningen. Eleverna lyfter särskilt fram det tematiska arbetssättet som en 
undervisningspraktik som tar fram och stimulerar till lust att lära. Det tematiska arbetet erbjuder 
generellt mer undervisningstid och mindre bedömning och examinationer. Med större uppgifter 
och färre examinationer ger vi eleverna goda förutsättningar att klara flera kurser under en 
uppgift och lärarna kan lägga mer tid att planera och organisera undervisningen istället för 
bedömning. Att vi också genomför olika undervisningsformer samt examinationsformer i det 
tematiska arbetet ser eleverna som mycket positivt enligt våra undersökningar. 

Det är en trygg lärargrupp på programmet med många års erfarenhet. Vi har under senaste 4 
åren jobbat med kollegiallt lärarnde för ledarskap i klassrummet i olika former där den generella 
kompetensen ökat. Inför nästa läsår fortsätter arbetet med fokus på genus och etnisk bakgrund 
som utmaningar i våra klassrum. 

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

Kompetensutveckling i lärarkollegiet på Samhällsprogrammet under läsåret har varit språk- och 
kunskapsutvecklande arbete där speciallärare tillsammans med specialpedagog och två 
förstelärare har lett det arbetet. Utbildningen har haft fokus på undervisningsstrategier och 
lässtrategier för elever med annat modermål. Vi kan se att alla lärare på olika sätt stärkt sin 
undervisningskvalitet genom kollegial samverkan.  

Programmet ska fortsätta utveckla kompetensen inom språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt. Det innebär också att uppgifterna och texterna inom de tematiska kurserna ska 
omarbetas och undervisningsstrategin utvecklas under kommande läsår. 

Trygghet och studiero 
- Vi har fortsatt att jobba med tydliga placeringar i klassrummen där lärare lägger ut namnlappar. 
Vi jobbar också med studiegrupper där eleverna har bestämda grupperingar vid grupparbeteten 
och redovisningar. På programmet har vi också fortsatt med ”mobilfri” undervisning där lärare 
samlar in alla elevers mobiler vid uppstart. Vi försöker också ha liknande uppstarter i alla 
klassrum för att trygga elevgruppen.  

Att lärare har en gemensam tydlig plan för placering och arbete för alla klasser samt 
gruppstärkande aktiviteter i starten av läsåren göt mycket för elevernas trivsel och trygghet. Att 
också lärargruppen på programmet tillsammans med rektor prioriterat mentorsuppdraget med 
god stöttning från EHT gör att eleverna som helhet upplever hög trygghet på programmet. 
Att elever i olika forum på skolan uttrycker och agerar ut mot varandra skapar otrygghet. Här 
jobbar vi med direkta insatser från kurator med utredningar vid kränkningar samt förebyggande 
med dialog med elever och VH för att minska grupperingarna och samtalsklimatet i klasserna. 
Att tidigt reagera och jobba vid signalerav ottrygghet från elever och VH har positiv inverkan för 
upplevd trivsel och trygghet på programet. 
Vår elevstödjare på skolan pch också en mycket viktig funktion i dialog med ungdomar på 
programmet. Han finns nära och eleverna och rör sig hela tiden runt på skolan där vi vet att 
elever kan uppleva uttryghet.  

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.   

Att specialpedagog tillsammans med lärarna och eleverna följer upp extra anpassningar och 
lärmiljö i klassrummen. Att specialpedagog och speciallärare tillsammans med lärargruppen 
jobbar vidare med utveckling av uppgifter, teman samt textbearbearbetning och begrepp i de 
olika kurserna. 

 

 

Kvalitetsrapport 2021/2022 för Samhällsvetenskapsprogrammet på Rudbeck 
 

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 97 95 97 97 97 97 
Andel elever som anser att det är arbetsro på 
lektionerna 

82 89 80 79 79 78 

Andel elever som känner sig trygga på programmet 92 92 92 93 95 92 

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

79 88 76 80 79 81 

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

90 94 89 90 91 90 

Andel elever som sällan känner oro inför skolarbetet 46 68 36 52 66 46 

 
* 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 når mycket goda kunskapsresultat. Vi ser 
att de flesta elever har en god kunskapsutveckling och kan självständigt producera hög kvalitet i 
arbetet i våra olika kurser.  

Vi har under de senaste åren satsat extra på matematik vilket varit framgångsrikt. Att vara en 
extra lärare och kunna organisera en grupp som läst ma1b och ma2b på 2,5 år i stället för två år 
gör skillnad. Materialet är också mer anpassat och de flesta eleverna i de grupperna satsar inte på 
de högre betygsstegen. Vi fortsätter utveckla den organisationen samt rikta stöd med en 
speciallärare i matematik mot de elever som har det svårast, samt som stöd i den kollegiala 
utvecklingen av lärargruppen. 

De 6 elever som lämnar programmet utan examen är frånvaro en stor förklaring. Vi kan också 
se att vi har fortsatt svårt att hitta helt rätt i anpassningarna för elever som ligger inom NPF 
diagnos. Det resulterar i en del problematisk skolfrånvaro. Även pandemin och psykisk ohälsa 
har bidragit till frånvaron. Ett fortsatt arbete kommer göras under nästa läsår där vi förstärker 
med insatser från EHT i form av mentorsstödjare samt elevkoordinator.  

Det råder små skillnader i resultat mellan pojkar flickor vilket förklaras av att lärarna på SAM 
arbetar mycket med normkritiskt förhållningssätt och sambedömning. 

Vi ser att den resultatuppföljning vi organiserat för fungerar till stora delar väl. Vi ser tidigt hur 
vi ska agera kring låga kunskapsresultat men har svårare att tidigt agera kring hög frånvaro. Där 
kommer vi utveckla nya rutiner inför nästa läsår. Alla våra stora ämnesarbetslag (SVE, MA, 
ENG) sitter sista veckorna och sambedömer nationella prov för att skapa stor likvärdighet i 
bedömning på programmet och på skolan. 
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