
Utvärdering av läsårets fokusområden  
Vi har arbetet med följande fokusområden i utvecklingsplanen för 2021/2022: 
- Område 1: 100 % studentexamen 
- Område 2: Mentorskap – elevernas arbetsmiljö 
- Område 3: Tydliggöra elevernas kunskapsutveckling 
 
100 % examamen 
Under läsåret har lärarna tillsammans med elevhälsoteamet arbetet med eleverna som riskerade 
att inte få en examen. Insatserna bestod av extra stöd i form konoensatiosiska anpassningar av 
uppgifter, förstärkt mentorskap, studieteknik mm. Utifrån startvärdet, där det slutligen blev 96% 
examen tar vi med oss följande. Tidigare insatser och samtal med elev (och där eleven inte fyllt 
18 år tillsammans med vårdnadshavare) för att planera och strukturera upp det sista läsåret på 
skolan. Därefter kontinuerig avstämning med elev. 
 
Mentorskapet – elevernas arbetsmiljö 
Hela Tullängsgymnasiet har arbetat med med fokusområdet mentorskap. Bland annat har ett 
dokument med information om vad som ingår i mentorskapet på Tullängsgymnasiet arbetats fram. I 
arbetet har alla skolans pedagoger, all personal i elevhälsan samt samtliga mentorer deltagit. Tanken är 
att göra mentorskapet mer likvärdigt över hela Tullängsgymnasiet.  
 
På Teknikprogrammet har även elevernas arbetsmiljö varit en del i detta arbete, då som skolans enda 
studieförberedande program ser en ökning av elever som känner sig oroliga för studierna. För att ge 
mentorerna uppslag på hur mentorstiden kan användas har elevhälsan hållit i en fortbildningsdag, där 
materialet “Lite mycket just nu” presnterades. Ett material som efter presentation lyfts in på 
mentorstiden under mentorstiden. Lärarna har dessutom analyserat och lyft fram utvecklingsområden 
inför kommande läsår såsom bättre samordning på examinationer mellan lärare, fokus på kunskaper 
inte betyg och en tydligare kontinuerlig dialog med elever (och eventuella vårdnadshavare) för att 
underlätta för eleverna under studietiden. 
 
Fokusområdet mentorskap tar tid, därför väljer vi att fortsätta med mentorskap som ett av våra 
fokusområden. 
  
Tydliggöra elevernas kunskapsutveckling 
Inför läsåret 2021/22 visade origo att eleverna upplevde en otydlighet på vad som låg till grund 
för betygsättningen. Detta framkom även vid sektorsträffarna, då eleverna uppblevde avsaknad 
av - alternativ bristfälliga återkopplingar på deras arbeten. Detta var grunden till fokusområdet.  
 
Under läsåret har lärarna delat med sig tillvaranda av sin tips och tricks för att ge elevena bättre 
nulägesbild av deras kunskapsutveckling. Lärarna har under läsåret utvecklat sin återkoppling, 
vilket bidragit till en positivare upplevelser hos eleverna. När analysen genomfördes vid läsårets 
slut så kvarstod behovet av att synliggöra elevernas kunskapsutveckling, där även 
fördjupningsfrågor till origoenkäten önskades  
 
Eleverna och lärarna beskrev att det blivit bättre men det fanns fortarande utveckling att göra. 
Därav så fortsätter fokusområdet kommande läsår. 
 
 
Slutsatser och kommande läsårs fokusområden 
 
Slutsatserna bygger på en sammanvägd analys av rubrikerna ovan och leder naturligt 
fram till kommande fokusområden.  
 
Vi har under detta år arbetet med två fokusområden som ligger nära tillhands med det tredje, 
nämnligen: 

- mentorskap – elevernas arbetsmiljö  
- tydliggöra elevernas kunskapsutveckling 

Dessa två fokusområden leder enligt vår analys till det tredje fokusområdet, 100 % examen. Av 
den anledningen har vi valt att fortsätta med mentorskap – elevernas arbetsmiljö samt tydliggöra 
elevernas kunsskapsutveckling. 
 
Som det tredje fokusområdet lyfter vi in de nya förändringarna kopplade till betygsättning, 
vilket är ett led till ämnesbetyg 2025. 

Undervisningens kvalitet  
Utvärderingen visar att elevernas uppfattning av undervisningens kvalité är god. Detta kan 
hänföras till elevernas val av studieinriktning samt programinriktning. Eleverna upplever att det 
undervisningskvalitén är något bättre i årskurs 2 och 3, då eleverna delas in i klasser efter intresse 
och inriktningsval. Studiegrupperna blir i regel mindre storlek till antalet elever, vilket också kan 
bidra till att arbetsmijön stärks. 

Eleverna belyser också tillgången till lärarna i form av kunskap och tillgänglighet är mycket god 
på programmet. Detta är viktigt att vi fortstätter att tillhandahålla även om en del kompetenser 
är svåra att säkra upp. 

Vi ser att eleverna har ett större behov av ledning och stimulans än det som lärarna ger i origo. 
Efter samtal med eleverna på programmet, blir det tydligt att begreppet ”ledning och stimulans” 
betyder väldigt olika för eleverna. Däremot är de överens om det som skiljer en lärare från en 
annan utifrån ledning och stimulans är deras egna intresse för det se undervisar i. En 
inspirarande lärare i form av kunskaper i ämnet, engagemanget och kroppsspråket är det som 
avgör om eleven blir stimulerad i undervinsing, vilket lärare nu blivit uppdaterade med. 

Eleverna beskriver att när lärarna placerar eleverna i klassrummet samt att delar in grupperna 
bidrar detta till samhörighet i klassen och att kvalitén på undervisningen stärks. 

Även i fortsättningsvis är det av stor vikt att vi, personal på programmet, är lyhörda för 
elevernas synpunkter. Sektorsträffarna som är två gånger per termin är mycket viktiga för att på 
ett strukturerat sätt lyssna in elevernas tankar och funderingar kring programmets 
undervisningskvalité. 

Trygghet och studiero 
Eleverna på Teknikprogramet känner sig väldigt trygga på programmet, på skolan och i samspel 
med andra program. Det finns en acceptans på skolan för olikheter, vilket bidrar till att den 
enskilda eleven också får möjligheten att hitta sin plats på programmet.   

Under läsåret som gått har andelen elever som känner studioro på lektionerna minskat. En orsak 
kan vara att tidigare läsår bedrivits med färre elever på skolan samt att eleverna haft en del av sin 
undervisning på distans utifrån pandemin. Ett påbörjat arbete där mentorerna träffar 
elevhälsoteamet utifrån klassen i kombination med ökat närvaro under lektionstid från 
elevhälsoteamet leder förhoppningsvis att tänkbara arbetsinsatser sätts in tidigare och att 
eleverna upplever en förbättrad studiero. 

I förhoppningen att stärka arbetsron har skolans specialpedagoger, till kommande läsår, fått i 
uppdrag att analysera arbetsmiljön. Efter samtal med lärare kommer undervisningsmiljöerna att 
förbättras så att arbetsron ges förutsättningar att förbättras. Utöver detta kommer elevernas 
övriga studiemiljöer att utvecklas så att det möjliggörs alternativ till det välbesökta biblioteket för 
induviduella studier. 

 
Elevhälsans arbete och kompensatoriska insatser 
Under läsåret som gått har arbetet med att stärka samarbetet mellan elevhälsoteamet och lärarna 
utvecklats. Utifrån att elevhälsans sammansättning förändrats, har respektive proffesions 
uppdrag presenterats för lärarna och arbetats med under konferenstider i syfte med att få en 
ökad förståelse för varandras uppdrag. 

I anslutning till detta har samverkansformen mellan lärare och elevhälsoteamet utvärderats, 
analyserats och förändrats till att respektive mentor träffar elevhälsoteamet 2-3 gånger per 
termin utöver de tillfällen som uppstår under läsåret. Ambitionen är att elevhälsotemet tidigare 
blir involverade i elevärenden och på så sätt växeldra ärenden tillsammans med lärarna- 

Under läsåret har Prorenata som dokumentverktyg också implemterats hos några lärare för att se 
på vilket sätt detta kan ge lärarna och elevhälsoteamet en gemensam överblick över ett 
elevärende. De lärare som varit delaktiga i implemteringen ser dokumentationen som ett bra 
stödverktyg. Impementeringen ska under kommande läsår implementeras hos samtliga på 
programmet. 

De elever där behovet framkommit finns har under läsåret fått kompensatoriskt stöd i form av 
extra lärarstöd, specialpedagogist stöd, utökad lärartid. Stödet har skett individuellt såväl som i 
grupp/klass utifrån behovets karaktär. Insatserna planeras i nära samarbete i huvudsak med 
specialpedagog.  

 

 

Kvalitetsrapport 2021/2022 för [Teknik] på [SKOLAN] 

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 94 100 96 94 100 
Andel elever som anser att det är arbetsro på 
lektionerna 

87 89 86 81 82 81 

Andel elever som känner sig trygga på programmet 95 96 96 96 96 99 

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

82 84 80 80 80 82 

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

90 92 89 89 90 89 

Andel elever som sällan känner oro inför skolarbetet 54 60 40 55 58 47 

* 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 sammanlagda bedömningen är att Teknikprogrammet har mycket goda resultat i 
sin helhet. Ett resultat som är ett kvitto på att arbetet mellan elever, lärare och 
elevhälsoteam fungerar som det tänkt.  

Det goda resultatet har under läsåren 2019-2022 ställts inför stora utmaningar i form av 
anpassningar av undervisningen utifrån förutsättningarna gällande Covid-19.  Anpassningar som 
bidragit till att elever, lärare och elevhälsoteam fått en förändrad arbetssituation, vilket inte har 
fungerat för alla. 

De insatser som gjorts för att stärka undervisningen och elevernas förutsättningar inom 
programmet i form av erbjuda resurstid, varje vecka inom samtliga ämnen, har gett effekt. 
Resurstid som riktas likaväl till de elever som har som målsättning att klara utbildning, till de 
elever som vill skapa sig de bästa förutsättningarna för att studera vidare. Vid utvärdering ser 
lärarna att denna tid är ett mycket positivt inslag för utbildningen, då eleverna möjliggörs tid 
med annan lärare än den som till vardags undervisar dem. Under läsåret har även lovskola 
arrangerats för de elever som önskar mer fokuserad undervisning i ett ämne. Elever som deltagit 
i undervisningen beskriver att de nu får möjligheten att fokusera och förstå ämnet.  

De elever som inte nått examen är majoriteten av eleverna som har haft en psykisk ohälsa av 
olika slag. Här har dessvärre inte insatserna av såväl lärare som elevhälsoteam gett det önskade 
resultatet som behövts för att eleverna nått upp till en gymnasieexamen. Utvecklingsarbete med 
mentorskap och samverkan med elevhälsoteam i fokus har påbörjats och kommer att utvecklas 
så att eleverna kommer att få bättre förutsättningar att nå sina egna mål.  

Det går inte att se några avsevärda skillnader på pojkar och flickors studieresultat. Däremot kan 
skillnader ses utifrån målmedvetenhet med studierna och vald inriktning på programmet: Här är 
det viktigt att eleverna stimuleras och utmanas utifrån inriktningen där de befinner sig. 
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