
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betyg 2015/16 
Statistisk analys för Sjöängsskolans betygsresultat årskurs 9  

Sammanställning, analys och vidare arbete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-10-03 

Anneli Jöesaar  

 
 
 
 
 



Anneli Jöesaar, 2016-09-30 2.   

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1.	 Bakgrund ................................................................................................................... 4	

2.	 Resultat betyg vår 2016 ............................................................................................ 4	

2.1	 Totalt resultat ............................................................................................................ 4	

2.2	 Bild ........................................................................................................................... 5	

2.3	 Engelska .................................................................................................................... 6	

2.4	 Hem- och konsumentkunskap .................................................................................. 6	

2.5	 Idrott och hälsa ......................................................................................................... 7	

2.6	 Matematik ................................................................................................................. 8	

2.7	 Moderna språk .......................................................................................................... 8	

2.8	 Musik ........................................................................................................................ 9	

2.9	 NO - Biologi ........................................................................................................... 10	

2.10	 NO - Fysik ............................................................................................................ 10	

2.11	 NO - Kemi ............................................................................................................ 11	

2.12	 SO - Geografi ........................................................................................................ 12	

2.13	 SO - Historia ......................................................................................................... 12	

2.14	 SO - Religionskunskap ......................................................................................... 13	

2.15	 SO - Samhällskunskap .......................................................................................... 14	

2.16	 Slöjd ...................................................................................................................... 14	

2.17	 Svenska ................................................................................................................. 15	

2.18	 Teknik ................................................................................................................... 16	

3.	 Resultatutveckling över tid .................................................................................... 16	

3.1	 Totalt ....................................................................................................................... 16	

3.2	 Bild ......................................................................................................................... 17	

3.3	 Engelska .................................................................................................................. 17	

3.4	 Hem- och konsumentkunskap ................................................................................ 18	

3.5	 Idrott och hälsa ....................................................................................................... 18	

3.6	 Matematik ............................................................................................................... 19	

3.7	 Moderna språk ........................................................................................................ 19	

3.8	 Musik ...................................................................................................................... 20	

3.9	 NO - Biologi ........................................................................................................... 20	

3.10	 NO - Fysik ............................................................................................................ 21	

3.11	 NO - Kemi ............................................................................................................ 21	

3.12	 SO - Geografi ........................................................................................................ 22	



Anneli Jöesaar, 2016-09-30 3.   

3.13	 SO - Historia ......................................................................................................... 22	

3.14	 SO - Religionskunskap ......................................................................................... 23	

3.15	 SO - Samhällskunskap .......................................................................................... 23	

3.16	 Slöjd ...................................................................................................................... 24	

3.17	 Svenska ................................................................................................................. 24	

3.18	 Teknik ................................................................................................................... 25	

4.	 Resultatanalys ......................................................................................................... 25	

5.	 Vidare arbete ........................................................................................................... 27	

Referenser ....................................................................................................................... 28	

Bilaga 1. Resultatanalys ................................................................................................ 29	

Bilaga 2. Betygsstatistik ................................................................................................ 30	

Bilaga 3. Handlingsplan 16/17 ...................................................................................... 31	

 

  



Anneli Jöesaar, 2016-09-30 4.   

1. BAKGRUND 

Kunskapsbedömning av elever i skolan handlar oftast om att uttrycka deras resultat i 

form av betyg (Löfström, 2012). Betyg och kunskapsbedömning är en given men 

omdiskuterad del av läraryrket. Betygssättning innehåller en problematik om vad som 

ska bedömas och på vilket sätt. Enligt skolförordningen skall betyg på ett neutralt och 

rättvist sätt avspegla elevens samlade kunskaper och färdigheter i ett ämne (SFS, 2011). 

I den nuvarande läroplanen för grundskolan (Lgr 11) är betygssystemet målrelaterat 

med fler betygssteg än under tidigare läroplan. Betygen är A (20p), B (18,5p), C (15p), 

D (12,5p), E (10p) och F (0p) där A representerar det högsta betyget. Betyg utdelas från 

och med hösten i årskurs 6. 

Denna rapport redogör i korthet för en analys av Sjöängsskolans betygsresultat mot 

riket i övrigt när det gäller skolans ämnen. Vidare sätts dessa i relation till skolans 

resultatutfall över tid. Till analysens hjälp har data inhämtas från SIRIS (2016). Data har 

även inhämtas från skolans lärare vid vårterminens (2016) avslut genom en av rektor 

beslutad resultatanalys (bilaga 1 och 2).  

2. RESULTAT BETYG VÅR 2016 

I följande avsnitt redogörs för resultat avseende betyg årskurs 9, 2016, utifrån 

Skolverkets tillgängliga resultat (SIRIS, 2016) för årskurs 9 både för riket och 

Sjöängsskolan. Datat utgår från medelvärdet av 17 betyg. 

2.1 Totalt resultat 

Rikets medelvärde avseende betygspoäng för årskurs 9 totalt var 229,2 (SIRIS, 2016). 

Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan var 212,8. Vid analys uppvisar resultatet 

därmed ett lägre mått än riket (Figur 1). I likhet med riket uppnår Sjöängsskolans flickor 

högre betygspoäng än pojkar (SIRIS, 2016). 
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Figur 1 Stolpdiagram över medelvärde avseende totala betygspoäng för rikets årskurs 9. Sjöängsskolan 
(Askersunds kommun) och kommuner med samma resultat, i ett intervall om 2,5 poäng, är rödmarkerade. 

2.2 Bild 

Rikets medelvärde avseende betygspoäng för årskurs 9 i bild var 14,5 (SIRIS, 2016). 

Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan var 13,4. Vid analys uppvisar resultatet 

därmed ett lägre mått än riket (Figur 2). I likhet med riket uppnår Sjöängsskolans flickor 

högre betygspoäng än pojkar (SIRIS, 2016).  

 

Figur 2 Stolpdiagram över medelvärde avseende betygspoäng för rikets årskurs 9 i bild. Sjöängsskolan 
(Askersunds kommun) och kommuner med samma resultat, i ett intervall om 0,2 poäng, är rödmarkerade. 
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2.3 Engelska 

Rikets medelvärde avseende betygspoäng för årskurs 9 i engelska var 14,6 (SIRIS, 

2016). Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan var 13,0. Vid analys uppvisar 

resultatet därmed ett lägre mått än riket (Figur 3). I likhet med riket uppnår 

Sjöängsskolans flickor högre betygspoäng än pojkar (SIRIS, 2016). 

 

Figur 3 Stolpdiagram över medelvärde avseende betygspoäng för rikets årskurs 9 i engelska. 
Sjöängsskolan (Askersunds kommun) och kommuner med samma resultat, i ett intervall om 0,2 poäng, är 
rödmarkerade. 

2.4 Hem- och konsumentkunskap 

Rikets medelvärde avseende betygspoäng för årskurs 9 i hem- och konsumentkunskap 

var 14,6 (SIRIS, 2016). Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan var 13,7. Vid 

analys uppvisar resultatet därmed ett lägre mått än riket (Figur 4). I likhet med riket 

uppnår Sjöängsskolans flickor högre betygspoäng än pojkar (SIRIS, 2016). 
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Figur 4 Stolpdiagram över medelvärde avseende betygspoäng för rikets årskurs 9 i hem- och 
konsumentkunskap. Sjöängsskolan (Askersunds kommun) och kommuner med samma resultat, i ett 
intervall om 0,2 poäng, är rödmarkerade. 

2.5 Idrott och hälsa 

Rikets medelvärde avseende betygspoäng för årskurs 9 i idrott och hälsa var 14,6 

(SIRIS, 2016). Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan var 13,2. Vid analys 

uppvisar resultatet därmed ett lägre mått än riket (Figur 5). I riket uppnår pojkar högre 

betygspoäng än flickor så även på Sjöängsskolan (SIRIS, 2016). 

 

Figur 5 Stolpdiagram över medelvärde avseende betygspoäng för rikets årskurs 9 i idrott och hälsa. 
Sjöängsskolan (Askersunds kommun) och kommuner med samma resultat, i ett intervall om 0,2 poäng, är 
rödmarkerade. 
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2.6 Matematik 

Rikets medelvärde avseende betygspoäng för årskurs 9 i matematik var 12,7 (SIRIS, 

2016). Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan var 11,5. Vid analys uppvisar 

resultatet därmed ett lägre mått än riket (Figur 6). I likhet med riket uppnår 

Sjöängsskolans flickor högre betygspoäng än pojkar (SIRIS, 2016). 

 

Figur 6 Stolpdiagram över medelvärde avseende betygspoäng för rikets årskurs 9 i matematik. 
Sjöängsskolan (Askersunds kommun) och kommuner med samma resultat, i ett intervall om 0,2 poäng, är 
rödmarkerade. 

2.7 Moderna språk 

Rikets medelvärde avseende betygspoäng för årskurs 9 i moderna språk var 14,2 

(SIRIS, 2016). Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan var 13,4. Vid analys 

uppvisar resultatet därmed ett lägre mått än riket (Figur 7). I likhet med riket uppnår 

Sjöängsskolans flickor högre betygspoäng än pojkar (SIRIS, 2016). 
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Figur 7 Stolpdiagram över medelvärde avseende betygspoäng för rikets årskurs 9 i moderna språk. 
Sjöängsskolan (Askersunds kommun) och kommuner med samma resultat, i ett intervall om 0,2 poäng, är 
rödmarkerade. 

2.8 Musik 

Rikets medelvärde avseende betygspoäng för årskurs 9 i musik var 14,5 (SIRIS, 2016). 

Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan var 15,0. Vid analys uppvisar resultatet 

därmed ett högre mått än riket (Figur 8). I likhet med riket uppnår Sjöängsskolans 

flickor högre betygspoäng än pojkar (SIRIS, 2016). 

 

Figur 8 Stolpdiagram över medelvärde avseende betygspoäng för rikets årskurs 9 i musik. Sjöängsskolan 
(Askersunds kommun) och kommuner med samma resultat, i ett intervall om 0,2 poäng, är rödmarkerade. 
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2.9 NO - Biologi 

Rikets medelvärde avseende betygspoäng för årskurs 9 i biologi var 13,4 (SIRIS, 2016). 

Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan var 12,5. Vid analys uppvisar resultatet 

därmed ett lägre mått än riket (Figur 9). I likhet med riket uppnår Sjöängsskolans flickor 

högre betygspoäng än pojkar (SIRIS, 2016). 

 

Figur 9 Stolpdiagram över medelvärde avseende betygspoäng för rikets årskurs 9 i biologi. 
Sjöängsskolan (Askersunds kommun) och kommuner med samma resultat, i ett intervall om 0,2 poäng, är 
rödmarkerade. 

2.10 NO - Fysik 

Rikets medelvärde avseende betygspoäng för årskurs 9 i fysik var 13,3 (SIRIS, 2016). 

Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan var 13,9. Vid analys uppvisar resultatet 

därmed ett högre mått än riket (Figur 10). I likhet med riket uppnår Sjöängsskolans 

flickor högre betygspoäng än pojkar (SIRIS, 2016). 
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Figur 10 Stolpdiagram över medelvärde avseende betygspoäng för rikets årskurs 9 i fysik. Sjöängsskolan 
(Askersunds kommun) och kommuner med samma resultat, i ett intervall om 0,2 poäng, är rödmarkerade. 

2.11 NO - Kemi 

Rikets medelvärde avseende betygspoäng för årskurs 9 i kemi var 13,1 (SIRIS, 2016). 

Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan var 13,1. Vid analys uppvisar resultatet 

därmed ett likvärdigt mått med riket (Figur 11). I likhet med riket uppnår 

Sjöängsskolans flickor högre betygspoäng än pojkar (SIRIS, 2016). 

 

Figur 11 Stolpdiagram över medelvärde avseende betygspoäng för rikets årskurs 9 i kemi. Sjöängsskolan 
(Askersunds kommun) och kommuner med samma resultat, i ett intervall om 0,2 poäng, är rödmarkerade. 
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2.12 SO - Geografi 

Rikets medelvärde avseende betygspoäng för årskurs 9 i geografi var 13,7 (SIRIS, 

2016). Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan var 12,5. Vid analys uppvisar 

resultatet därmed ett lägre mått än riket (Figur 12). I likhet med riket uppnår 

Sjöängsskolans flickor högre betygspoäng än pojkar (SIRIS, 2016). 

 

Figur 12 Stolpdiagram över medelvärde avseende betygspoäng för rikets årskurs 9 i geografi. 
Sjöängsskolan (Askersunds kommun) och kommuner med samma resultat, i ett intervall om 0,2 poäng, är 
rödmarkerade. 

2.13 SO - Historia 

Rikets medelvärde avseende betygspoäng för årskurs 9 i historia var 13,8 (SIRIS, 

2016). Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan var 12,8. Vid analys uppvisar 

resultatet därmed ett lägre mått än riket (Figur 13). I likhet med riket uppnår 

Sjöängsskolans flickor högre betygspoäng än pojkar (SIRIS, 2016). 
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Figur 13 Stolpdiagram över medelvärde avseende betygspoäng för rikets årskurs 9 i historia. 
Sjöängsskolan (Askersunds kommun) och kommuner med samma resultat, i ett intervall om 0,2 poäng, är 
rödmarkerade. 

2.14 SO - Religionskunskap 

Rikets medelvärde avseende betygspoäng för årskurs 9 i religionskunskap var 13,7 

(SIRIS, 2016). Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan var 12,7. Vid analys 

uppvisar resultatet därmed ett lägre mått än riket (Figur 14). I likhet med riket uppnår 

Sjöängsskolans flickor högre betygspoäng än pojkar (SIRIS, 2016). 

 

Figur 14 Stolpdiagram över medelvärde avseende betygspoäng för rikets årskurs 9 i religionskunskap. 
Sjöängsskolan (Askersunds kommun) och kommuner med samma resultat, i ett intervall om 0,2 poäng, är 
rödmarkerade. 
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2.15 SO - Samhällskunskap 

Rikets medelvärde avseende betygspoäng för årskurs 9 i samhällskunskap var 13,8 

(SIRIS, 2016). Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan var 12,4. Vid analys 

uppvisar resultatet därmed ett lägre mått än riket (Figur 15). I likhet med riket uppnår 

Sjöängsskolans flickor högre betygspoäng än pojkar (SIRIS, 2016). 

 

Figur 15 Stolpdiagram över medelvärde avseende betygspoäng för rikets årskurs 9 i samhällskunskap. 
Sjöängsskolan (Askersunds kommun) och kommuner med samma resultat, i ett intervall om 0,2 poäng, är 
rödmarkerade. 

2.16 Slöjd 

Rikets medelvärde avseende betygspoäng för årskurs 9 i slöjd var 14,7 (SIRIS, 2016). 

Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan var 14,7. Vid analys uppvisar resultatet 

därmed ett likvärdigt mått som riket (Figur 16). I likhet med riket uppnår 

Sjöängsskolans flickor högre betygspoäng än pojkar (SIRIS, 2016). 
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Figur 16 Stolpdiagram över medelvärde avseende betygspoäng för rikets årskurs 9 i slöjd. Sjöängsskolan 
(Askersunds kommun) och kommuner med samma resultat, i ett intervall om 0,2 poäng, är rödmarkerade. 

2.17 Svenska 

Rikets medelvärde avseende betygspoäng för årskurs 9 i svenska var 14,2 (SIRIS, 

2016). Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan var 13,2. Vid analys uppvisar 

resultatet därmed ett lägre mått än riket (Figur 17). I likhet med riket uppnår 

Sjöängsskolans flickor högre betygspoäng än pojkar (SIRIS, 2016). 

 

Figur 17 Stolpdiagram över medelvärde avseende betygspoäng för rikets årskurs 9 i svenska. 
Sjöängsskolan (Askersunds kommun) och kommuner med samma resultat, i ett intervall om 0,2 poäng, är 
rödmarkerade. 
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2.18 Teknik 

Rikets medelvärde avseende betygspoäng för årskurs 9 i teknik var 13,7 (SIRIS, 2016). 

Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan var 14,0. Vid analys uppvisar resultatet 

därmed ett högre mått än riket (Figur 18). I likhet med riket uppnår Sjöängsskolans 

flickor högre betygspoäng än pojkar (SIRIS, 2016). 

 

Figur 18 Stolpdiagram över medelvärde avseende betygspoäng för rikets årskurs 9 i teknik. 
Sjöängsskolan (Askersunds kommun) och kommuner med samma resultat, i ett intervall om 0,2 poäng, är 
rödmarkerade. 

3. RESULTATUTVECKLING ÖVER TID 

I följande avsnitt redogörs för resultatutveckling över tid utifrån Skolverkets tillgängliga 

resultat (SIRIS, 2016) avseende medelvärden av betygspoäng både för riket 

Sjöängsskolan. Datat utgår från medelvärdet av 17 betyg för att vara jämförbart över tid. 

3.1 Totalt 

Rikets medelvärde avseende totalt betygspoäng för årskurs 9 var år 2015 224,7 poäng 

och ökade 2016 till 229,2 poäng (Figur 19). Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan 

2015 var 196,9 poäng och ökade 2016 till 212,8 poäng. 
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Figur 19 Diagram över medelvärde avseende totalt betygspoäng för årskurs 9 för riket och Sjöängsskolan 
över tid. 

3.2 Bild 

Rikets medelvärde avseende betygspoäng för årskurs 9 i bild var år 2014 14,2 poäng, 

2015 14,4 poäng och ökade 2016 till 14,5 poäng (Figur 20). Motsvarande medelvärde 

för Sjöängsskolan 2014 var 12,9 poäng, 2015 11,4 poäng och ökade 2016 till 13,4 

poäng.  

 
Figur 20 Diagram över medelvärde avseende betygspoäng för årskurs 9 i bild för riket och Sjöängsskolan 
över tid. 

3.3 Engelska 

Rikets medelvärde avseende betygspoäng för årskurs 9 i engelska var år 2014 14,4 

poäng, 2015 14,5 poäng och ökade 2016 till 14,6 poäng (Figur 21). Motsvarande 

medelvärde för Sjöängsskolan 2014 var 12,7 poäng, 2015 12,0 poäng och ökade 2016 

till 13,0 poäng.  

 



Anneli Jöesaar, 2016-09-30 18.   

 
Figur 21 Diagram över medelvärde avseende betygspoäng för årskurs 9 i engelska för riket och 
Sjöängsskolan över tid. 

3.4 Hem- och konsumentkunskap 

Rikets medelvärde avseende betygspoäng för årskurs 9 i hem- och konsumentkunskap 

var år 2014 14,3 poäng, 2015 14,4 poäng och ökade 2016 till 14,6 poäng (Figur 22). 

Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan 2014 var 13,3 poäng, 2015 11,7 poäng och 

ökade 2016 till 13,7 poäng.  

 
Figur 22 Diagram över medelvärde avseende betygspoäng för årskurs 9 i hem- och konsumentkunskap 
för riket och Sjöängsskolan över tid. 

3.5 Idrott och hälsa 

Rikets medelvärde avseende betygspoäng för årskurs 9 i idrott och hälsa var år 2014 

14,4 poäng, 2015 14,4 poäng och ökade 2016 till 14,6 poäng (Figur 23). Motsvarande 

medelvärde för Sjöängsskolan 2014 var 13,0 poäng, 2015 11,9 poäng och ökade 2016 

till 13,2 poäng.  
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Figur 23 Diagram över medelvärde avseende betygspoäng för årskurs 9 i idrott och hälsa för riket och 
Sjöängsskolan över tid. 

3.6 Matematik 

Rikets medelvärde avseende betygspoäng för årskurs 9 i matematik var år 2014 12,3 

poäng, 2015 12,2 poäng och ökade 2016 till 12,7 poäng (Figur 24). Motsvarande 

medelvärde för Sjöängsskolan 2014 var 12,0 poäng, 2015 11,1 poäng och ökade 2016 

till 11,5 poäng.  

 
Figur 24 Diagram över medelvärde avseende betygspoäng för årskurs 9 i matematik för riket och 
Sjöängsskolan över tid. 

3.7 Moderna språk 

Rikets medelvärde avseende betygspoäng för årskurs 9 i moderna språk var år 2014 

13,9 poäng, 2015 14,1 poäng och ökade 2016 till 14,2 poäng (Figur 25). Motsvarande 

medelvärde för Sjöängsskolan 2014 var 14,0 poäng, 2015 12,7 poäng och ökade 2016 

till 13,4 poäng.  
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Figur 25 Diagram över medelvärde avseende betygspoäng för årskurs 9 i moderna språk för riket och 
Sjöängsskolan över tid. 

3.8 Musik 

Rikets medelvärde avseende betygspoäng för årskurs 9 i musik var år 2014 14,2 poäng, 

2015 14,4 poäng och ökade 2016 till 14,5 poäng (Figur 26). Motsvarande medelvärde 

för Sjöängsskolan 2014 var 15,2 poäng, 2015 15,3 poäng och sjönk 2016 till 15,0 

poäng.  

 
Figur 26 Diagram över medelvärde avseende betygspoäng för årskurs 9 i musik för riket och 
Sjöängsskolan över tid. 

3.9 NO - Biologi 

Rikets medelvärde avseende betygspoäng för årskurs 9 i biologi var år 2014 13,1 poäng, 

2015 13,2 poäng och ökade 2016 till 13,4 poäng (Figur 27). Motsvarande medelvärde 

för Sjöängsskolan 2014 var 12,1 poäng, 2015 11,2 poäng och ökade 2016 till 12,5 

poäng.  
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Figur 27 Diagram över medelvärde avseende betygspoäng för årskurs 9 i biologi för riket och 
Sjöängsskolan över tid. 

3.10 NO - Fysik 

Rikets medelvärde avseende betygspoäng för årskurs 9 i fysik var år 2014 12,7 poäng, 

2015 12,9 poäng och ökade 2016 till 13,3 poäng (Figur 28). Motsvarande medelvärde 

för Sjöängsskolan 2014 var 13,6 poäng, 2015 13,9 poäng och bestod 2016 till 13,9 

poäng.  

 
Figur 28 Diagram över medelvärde avseende betygspoäng för årskurs 9 i fysik för riket och 
Sjöängsskolan över tid. 

3.11 NO - Kemi 

Rikets medelvärde avseende betygspoäng för årskurs 9 i kemi var år 2014 12,6 poäng, 

2015 13,0 poäng och ökade 2016 till 13,1 poäng (Figur 29). Motsvarande medelvärde 

för Sjöängsskolan 2014 var 12,9 poäng, 2015 10,7 poäng och ökade 2016 till 13,1 

poäng.  
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Figur 29 Diagram över medelvärde avseende betygspoäng för årskurs 9 i kemi för riket och 
Sjöängsskolan över tid. 

3.12 SO - Geografi 

Rikets medelvärde avseende betygspoäng för årskurs 9 i geografi var år 2014 13,4 

poäng, 2015 13,4 poäng och ökade 2016 till 13,7 poäng (Figur 30). Motsvarande 

medelvärde för Sjöängsskolan 2014 var 12,6 poäng, 2015 11,1 poäng och ökade 2016 

till 12,5 poäng.  

 
Figur 30 Diagram över medelvärde avseende betygspoäng för årskurs 9 i geografi för riket och 
Sjöängsskolan över tid. 

3.13 SO - Historia 

Rikets medelvärde avseende betygspoäng för årskurs 9 i historia var år 2014 13,5 

poäng, 2015 13,5 poäng och ökade 2016 till 13,8 poäng (Figur 31). Motsvarande 

medelvärde för Sjöängsskolan 2014 var 13,0 poäng, 2015 10,9 poäng och ökade 2016 

till 12,8 poäng.  
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Figur 31 Diagram över medelvärde avseende betygspoäng för årskurs 9 i historia för riket och 
Sjöängsskolan över tid. 

3.14 SO - Religionskunskap 

Rikets medelvärde avseende betygspoäng för årskurs 9 i religionskunskap var år 2014 

13,4 poäng, 2015 13,6 poäng och ökade 2016 till 13,7 poäng (Figur 32). Motsvarande 

medelvärde för Sjöängsskolan 2014 var 12,1 poäng, 2015 11,4 poäng och ökade 2016 

till 12,7 poäng.  

 
Figur 32 Diagram över medelvärde avseende betygspoäng för årskurs 9 i religionskunskap för riket och 
Sjöängsskolan över tid. 

3.15 SO - Samhällskunskap 

Rikets medelvärde avseende betygspoäng för årskurs 9 i samhällskunskap var år 2014 

13,3 poäng, 2015 13,5 poäng och ökade 2016 till 13,8 poäng (Figur 33). Motsvarande 

medelvärde för Sjöängsskolan 2014 var 12,6 poäng, 2015 12,2 poäng och ökade 2016 

till 12,4 poäng.  
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Figur 33 Diagram över medelvärde avseende betygspoäng för årskurs 9 i samhällskunskap för riket och 
Sjöängsskolan över tid. 

3.16 Slöjd 

Rikets medelvärde avseende betygspoäng för årskurs 9 i slöjd var år 2014 14,4 poäng, 

2015 14,6 poäng och ökade 2016 till 14,7 poäng (Figur 34). Motsvarande medelvärde 

för Sjöängsskolan 2014 var 15,1 poäng, 2015 14,1 poäng och ökade 2016 till 14,7 

poäng.  

 
Figur 34 Diagram över medelvärde avseende betygspoäng för årskurs 9 i slöjd för riket och 
Sjöängsskolan över tid. 

3.17 Svenska 

Rikets medelvärde avseende betygspoäng för årskurs 9 i svenska var år 2014 13,9 

poäng, 2015 14,0 poäng och ökade 2016 till 14,2 poäng (Figur 35). Motsvarande 

medelvärde för Sjöängsskolan 2014 var 13,3 poäng, 2015 11,5 poäng och ökade 2016 

till 13,2 poäng.  
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Figur 35 Diagram över medelvärde avseende betygspoäng för årskurs 9 i svenska för riket och 
Sjöängsskolan över tid. 

3.18 Teknik 

Rikets medelvärde avseende betygspoäng för årskurs 9 i teknik var år 2014 13,4 poäng, 

2015 13,6 poäng och ökade 2016 till 13,8 poäng (Figur 36). Motsvarande medelvärde 

för Sjöängsskolan 2014 var 14,0 poäng, 2015 14,2 poäng och minskade 2016 till 14,0 

poäng.  

 
Figur 36 Diagram över medelvärde avseende betygspoäng för årskurs 9 i teknik för riket och 
Sjöängsskolan över tid. 

4. RESULTATANALYS  

Utifrån framkommen data kan påvisas att rikets betygsmedelvärde har ökat med 4,5 

poäng från 2015 till 2016. Motsvarande för Sjöängsskolan är en ökning med hela 15,9 

poäng. Vidare kan konstateras att Sjöängsskolans medelvärden för årskurs 9 avseende 

betygspoäng i enskilda ämnen är lägre än rikets medelvärden förutom i skolämnena 

fysik, musik och teknik samt likvärdiga med riket i övrigt avseende kemi och slöjd. 

Sjöängsskolans betygsutfall när det gäller skillnader mellan flickor och pojkar påvisar 

en likartad utveckling som den för riket i övrigt där flickor generellt uppnår högre 

medelvärden än pojkar. Idrott och hälsa är det enda skolämne pojkar i riket uppnår 
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högre medelvärde än flickor så även på Sjöängsskolan. Över tid kan konstateras att 

rikets resultat har ökat i alla skolämnen. Även Sjöängsskolan har sista året ökat sina 

resultat i samtliga skolämnen förutom i musik och teknik samt bestått i fysik. 

Värt att notera är att framskriven data inte är att förväxlas med jämförelsedata 

mellan samma grupper och år. Detta innebär att data avseende en specifik grupps 

utveckling inte kan redovisas. Således bör uppmärksammas att framskriven statistik 

endast påvisar jämförelser mellan olika grupper vilka kan ha olika grundförutsättningar. 

Skolans lärare har på rektors uppdrag genomfört individuella resultatanalyser vid 

vårterminens (2016) avslut (bilaga 1). Därmed finns det en än mer djuplodande analys 

för varje grupp elever på skolan där betygsstatistik och planerade 

utvecklingsmöjligheter framgår. Vid sammanställning och analys av lärarnas 

resultatanalyser framkommer en tydlig medvetenhet hos skolans lärare avseende 

bedömning och betygssättning. Lärarna arbetar medvetet med olika insatser för att 

försäkra sig om att deras bedömningar och betygssättningar utgår från kursplanens mål 

och kunskapskrav. 

I resultatanalyserna framhåller lärarna insatser där elever erbjuds flertalet olika 

möjligheter för att ges möjlighet att visa sina kunskaper och därmed säkerställa en god 

grund för bedömning. Det kan till exempel handla om att få visa kunskaper praktiskt, 

skriftligt eller under diskussionsformer. Vidare framkommer lärarnas konstanta arbete 

med att i bedömning och betygssättning inför varje arbetsområde utgå från kursplanens 

mål och kunskapskrav. Lärarna finner bland annat stöd, för att försäkra sig om att 

bedömningar och betygssättningar utgår från kursplanens mål och kunskapskrav, i 

styrdokument, fortbildning, bedömningsstöd och gamla nationella prov med tillhörande 

bedömningsanvisningar. Dessutom framhålls kollegiala diskussioner och samarbete 

med sambedömningar och gemensamma planeringar. Det handlar om att redan vid 

planeringen av ett område veta vad som kommer att bedömas.  

Lärarna beskriver vidare i resultatanalyserna hur de arbetar för att ge elever och 

föräldrar kännedom om målen för utbildningen (kunskapskrav, planeringar och 

bedömningsgrunder). Information till föräldrar sker främst via InfoMentor (skolans 

lärplattform), mail eller samtal. Dessutom är utvecklingssamtal, föräldramöten och 

veckobrev tillfällen för vidare information. När det gäller eleverna pratar lärarna ofta 

och regelbundet hur bedömning går till samt vad som skiljer de olika betygsstegen från 

varandra. I detta arbete ingår till exempel avidentifierade elevexempel, att träna 

självbedömning och ge/ta feedback. Eleverna får dessutom skriftlig information så som 
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arbetsschema eller annan form av planering. En viktig komponent i lärarnas arbete är att 

se till att eleverna har kännedom före, under och efter en prövning om hur bedömningen 

ska gå till. I det arbetet ingår även att förenkla språket i styrdokumenten så att innehållet 

blir mer lättillgängligt för eleverna. 

5. VIDARE ARBETE 

I ovan beskrivna resultatanalyser framkommer Sjöängsskolans relativt låga 

medelvärden avseende betygspoäng. Parallellt framgår även en medvetenhet hos 

skolans lärare avseende bedömning och betygssättning. För att ytterligare stärka 

undervisning och lärande samt bedömning och betygssättning är dessa bland de 

prioriterade områden skolan framhåller i sin handlingsplan för läsåret 16/17 (bilaga 3). 

Skolans ena gemensamma konferenstid (onsdagar) är under hela läsåret vikt för 

ämnesnätverk. Dessutom har en struktur för och arbete i ämnesnätverk, med start höst 

2016, utarbetats avseende hela Askersunds kommun. Nätverken kommer att fungera i 

tre nivåer; gymnasium/grundskola, kommunövergripande Askersund samt lokal nivå 

(rektorsområden). Genomgripande teman för läsåret 16/17 är inventering och 

bedömning. Sjöängsskolan kommer att medverka i samtliga nivåer och i någon form 

samtliga lärare. Vidare kommer även fortsättningsvis skolans undervisande lärare 

utvärdera läsåret för varje grupp genom en resultatanalys. Till detta har rektor beordrat 

skolans forskningssamordnare ett fortsatt systematiskt analysarbete liknande 

föreliggande rapport vilket kommer att utgöra en grund i vidare analyser på lednings-, 

ämnes- och lärarnivå. 
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