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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 rikets 

och skolans resultatutfall över tid. Till analysens hjälp har data inhämtas från SIRIS 

(2018).  

2. RESULTAT BETYG VÅR 2018 
I följande avsnitt redogörs för resultat avseende betyg årskurs 9, 2018, utifrån 

Skolverkets tillgängliga resultat (SIRIS, 2018) för årskurs 9 både för riket och 

Sjöängsskolan.  

2.1 Totalt resultat 

Betygsmedelvärde för rikets samtliga skolor och huvudmän, årskurs 9, var 228,7 och 

för Sjöängsskolan 224,3 (SIRIS, 2018). Betygsmedelvärdet är beräknat på 17 betyg. 

Sjöängsskolan uppvisar därmed ett relativt likvärdigt resultat som riket (Figur 1). 

Vidare framkommer att Sjöängsskolans flickor, i likhet med rikets flickor, uppnår ett 

högre betygsmedelvärde av 233,9 jämfört mot pojkarnas 214,6 (SIRIS, 2018). I 

jämförelse med förra året har således medelvärdet för flickor på Sjöängsskolan sjunkit 

från 249,2 (15,3 poäng) och ökat för pojkar från 191,8 (22,8 poäng). För riket är 

flickornas betygsmedelvärde 243,2 och pojkarnas 215,3. I jämförelse med förra året har 

således medelvärdet för flickor i riket ökat från 240,8 (2,4 poäng) och ökat för pojkar 

från 208 (7,3 poäng). 
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Figur 1 Stolpdiagram över medelvärde avseende totala betygspoäng för rikets årskurs 9. Sjöängsskolan 
(Askersunds kommun) och skolor 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 14,7 (SIRIS, 2018). 

Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan var 14,1. Vid analys uppvisar resultatet 

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

högre betygspoäng än pojkar (SIRIS, 2018).  

 
Figur 2 Stolpdiagram över medelvärde avseende betygspoäng för rikets årskurs 9 i bild. Sjöängsskolan 
(Askersunds kommun) och skolor 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 14,4 (SIRIS, 

2018). Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan var 13,7. Vid analys uppvisar 

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

Sjöängsskolans flickor högre betygspoäng än pojkar (SIRIS, 2018). 

 
Figur 3 Stolpdiagram över medelvärde avseende betygspoäng för rikets årskurs 9 i engelska. 
Sjöängsskolan (Askersunds kommun) och skolor 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, 2018). Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan var 14,1. Vid 

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

uppnår Sjöängsskolans flickor högre betygspoäng än pojkar (SIRIS, 2018). 
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Figur 4 Stolpdiagram över medelvärde avseende betygspoäng för rikets årskurs 9 i hem- och 
konsumentkunskap. Sjöängsskolan (Askersunds kommun) och skolor 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 14,5 

(SIRIS, 2018). Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan var 14,7. Vid analys 

uppvisar resultatet därmed ett högre resultat än riket (Figur 5). I likhet med riket uppnår 

Sjöängsskolans pojkar högre betygspoäng än flickor (SIRIS, 2018). 

 
Figur 5 Stolpdiagram över medelvärde avseende betygspoäng för rikets årskurs 9 i idrott och hälsa. 
Sjöängsskolan (Askersunds kommun) och skolormed 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 12,2 (SIRIS, 

2018). Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan var 11,8. Vid analys uppvisar 

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

Sjöängsskolans flickor högre betygspoäng än pojkar (SIRIS, 2018). 

 
Figur 6 Stolpdiagram över medelvärde avseende betygspoäng för rikets årskurs 9 i matematik. 
Sjöängsskolan (Askersunds kommun) och skolor 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 14,4 

(SIRIS, 2018). Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan var 15,2. Vid analys 

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

Sjöängsskolans flickor högre betygspoäng än pojkar (SIRIS, 2018). 
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Figur 7 Stolpdiagram över medelvärde avseende betygspoäng för rikets årskurs 9 i moderna språk. 
Sjöängsskolan (Askersunds kommun) och skolor 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 14,6 (SIRIS, 2018). 

Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan var 13,8. Vid analys uppvisar resultatet 

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

högre betygspoäng än pojkar (SIRIS, 2018). 

 
Figur 8 Stolpdiagram över medelvärde avseende betygspoäng för rikets årskurs 9 i musik. Sjöängsskolan 
(Askersunds kommun) och skolor 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 13,5 (SIRIS, 2018). 

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, 2018). 

 
Figur 9 Stolpdiagram över medelvärde avseende betygspoäng för rikets årskurs 9 i biologi. 
Sjöängsskolan (Askersunds kommun) och skolor 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 13,2 (SIRIS, 2018). 

Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan var 13,6. Vid analys uppvisar resultatet 

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

flickor högre betygspoäng än pojkar (SIRIS, 2018). 
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Figur 10 Stolpdiagram över medelvärde avseende betygspoäng för rikets årskurs 9 i fysik. Sjöängsskolan 
(Askersunds kommun) och skolor 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, 2018). 

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

därmed ett lägre mått än riket (Figur 11). I likhet med riket uppnår Sjöängsskolans 

flickor högre betygspoäng än pojkar (SIRIS, 2018). 

 
Figur 11 Stolpdiagram över medelvärde avseende betygspoäng för rikets årskurs 9 i kemi. Sjöängsskolan 
(Askersunds kommun) och skolor 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 13,6 (SIRIS, 

2018). Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan var 13,7. Vid analys uppvisar 

resultatet därmed ett relativt likvärdigt mått med riket (Figur 12). I likhet med riket 

uppnår Sjöängsskolans flickor högre betygspoäng än pojkar (SIRIS, 2018). 

 
Figur 12 Stolpdiagram över medelvärde avseende betygspoäng för rikets årskurs 9 i geografi. 
Sjöängsskolan (Askersunds kommun) och skolormed 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 13,7 (SIRIS, 

2018). Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan var 13,6. Vid analys uppvisar 

resultatet därmed ett relativt likvärdigt mått med riket (Figur 13). I likhet med riket 

uppnår Sjöängsskolans flickor högre betygspoäng än pojkar (SIRIS, 2018). 
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Figur 13 Stolpdiagram över medelvärde avseende betygspoäng för rikets årskurs 9 i historia. 
Sjöängsskolan (Askersunds kommun) och skolor 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 13,8 

(SIRIS, 2018). Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan var 13,8. Vid analys 

uppvisar resultatet därmed samma mått som riket (Figur 14). I likhet med riket uppnår 

Sjöängsskolans flickor högre betygspoäng än pojkar (SIRIS, 2018). 

 
Figur 14 Stolpdiagram över medelvärde avseende betygspoäng för rikets årskurs 9 i religionskunskap. 
Sjöängsskolan (Askersunds kommun) och skolor 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 13,6 

(SIRIS, 2018). Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan var 13,5. Vid analys 

uppvisar resultatet därmed ett relativt likvärdigt mått med riket (Figur 15). I likhet med 

riket uppnår Sjöängsskolans flickor högre betygspoäng än pojkar (SIRIS, 2018). 

 
Figur 15 Stolpdiagram över medelvärde avseende betygspoäng för rikets årskurs 9 i samhällskunskap. 
Sjöängsskolan (Askersunds kommun) och skolor 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, 2018). 

Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan var 15,9. Vid analys uppvisar resultatet 

därmed ett högre mått än riket (Figur 16). I riket uppnår flickor högre betygspoäng än 

pojkar, på Sjöängsskolans uppnår flickor och pojkar samma mått (SIRIS, 2018). 
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Figur 16 Stolpdiagram över medelvärde avseende betygspoäng för rikets årskurs 9 i slöjd. Sjöängsskolan 
(Askersunds kommun) och skolor 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 14,3 (SIRIS, 

2018). Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan var 14,0. Vid analys uppvisar 

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

Sjöängsskolans flickor högre betygspoäng än pojkar (SIRIS, 2018). 

 
Figur 17 Stolpdiagram över medelvärde avseende betygspoäng för rikets årskurs 9 i svenska. 
Sjöängsskolan (Askersunds kommun) och skolor 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 13,8 (SIRIS, 2018). 

Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan var 14,2. Vid analys uppvisar resultatet 

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

flickor högre betygspoäng än pojkar (SIRIS, 2018). 

 
Figur 18 Stolpdiagram över medelvärde avseende betygspoäng för rikets årskurs 9 i teknik. 
Sjöängsskolan (Askersunds kommun) och skolor 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, 2018) 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, 

ökade 2016 till 229,2 poäng, minskade 2017 till 223,5 poäng och ökade till 228,7 poäng 

2018 (Figur 19). Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan visar en positivt stigande 

trend med 196,9 poäng 2015, ökade till 212,8 poäng 2016, ytterligare 2017 till 220 

poäng och ökade till 224,3 poäng 2018. 
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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 2015 14,4 poäng, 

2016 14,5 poäng, 2017 14,4 poäng och ökade 2018 till 14,7 poäng (Figur 20). 

Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan 2015 11,4 poäng, ökade 2016 till 13,4 

poäng vilket var helt lika 2017 och ökade till 14,1 poäng 2018.  

 
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 2015 14,5 

poäng, 2016 14,6 poäng, minskade 2017 till 14,1 poäng och ökade till 14,4 poäng 2018 

(Figur 21). Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan 2015 12,0 poäng, ökade 2016 

till 13,0 poäng, 2017 ytterligare till 13,9 poäng och minskade till 13,7 poäng 2018.  
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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 2015 14,4 poäng, 2016 14,6 poäng, 2017 14,4 poäng och ökade till 14,6 poäng 

2018 (Figur 22). Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan var 2015 11,7 poäng, 2016 

13,7 poäng, ökade 2017 till 13,9 poäng och ökade 2018 till 14,1 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 2015 

14,4 poäng, 2016 14,6 poäng, 2017 14,3 poäng och ökade 2018 till 14,5 poäng (Figur 

23). Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan var 2015 11,9 poäng, ökade 2016 till 

13,2 poäng, 2017 ytterligare till 14,1 poäng och ökade till 14,7 poäng 2018.  
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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 2015 12,2 

poäng, 2016 12,7 poäng, minskade 2017 till 12,0 poäng och ökade till 12,2 poäng 2018 

(Figur 24). Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan 2015 var 11,1 poäng, 2016 11,5 

poäng, 2017 11,4 poäng och ökade 2018 till 11,8 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 2015 

14,1 poäng, 2016 14,2 poäng, 2017 14,3 poäng och ökade 2018 till 14,4 poäng (Figur 

25). Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan var 2015 till 12,7 poäng, ökade under 

2016 till 13,4 poäng, ytterligare 2017 till 13,9 poäng och ökade till 15,2 poäng 2018.  
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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 2015 14,4 poäng, 

2016 14,5 poäng, 2017 14,4 poäng och ökade till 14,6 poäng 2018 (Figur 26). 

Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan var 2015 15,3 poäng, 2016 15,0 poäng, 

minskade 2017 till 14,2 poäng och minskade till 13,8 poäng 2018.  

 
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 2015 13,2 poäng, 

2016 13,4 poäng, 2017 13,1 poäng och ökade 2018 till 13,5 poäng (Figur 27). 

Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan 2015 var 11,2 poäng, ökade 2016 till 12,5 

poäng, ytterligare 2017 till 13,2 poäng och minskade 2018 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 2015 12,9 poäng, 

2016 13,3 poäng, 2017 13 poäng och ökade 2018 till 13,2 poäng (Figur 28). 

Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan 2015 var 13,9 poäng, 2016 13,9 poäng, 

minskade 2017 till 13,2 poäng och ökade 2018 till 13,6 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 2015 13,0 poäng, 

2016 13,1 poäng, 2017 12,8 poäng och ökade 2018 till 13,1 poäng (Figur 29). 

Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan 2015 var 10,7 poäng, 2016 13,1 poäng, 

2017 13 poäng och minskade 2018 till 12,8 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 2015 13,4 

poäng, 2016 13,7 poäng, 2017 13,4 poäng och ökade 2018 till 13,6 poäng (Figur 30). 

Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan 2015 var 11,1 poäng, ökade 2016 till 12,5 

poäng, ytterligare 2017 till 14,2 poäng och minskade 2018 till 13,7 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 2015 13,5 

poäng, 2016 13,8 poäng, 2017 13,5 poäng och ökade 2018 till 13,7 poäng (Figur 31). 

Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan 2015 var 10,9 poäng, ökade 2016 till 12,8 

poäng, 2017 ytterligare till 13,4 poäng och ökade 2018 till 13,6 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 2015 

13,6 poäng, 2016 13,7 poäng, 2017 13,4 poäng och ökade 2018 till 13,8 poäng (Figur 

32). Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan var 2015 11,4 poäng, ökade 2016 till 

12,7 poäng, ytterligare 2017 till 13,2 poäng och ökade 2018 till 13,8 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 2015 

13,5 poäng, 2016 13,8 poäng, 2017 13,4 poäng och ökade 2018 till 13,6 poäng (Figur 

33). Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan 2015 var 12,2 poäng, ökade 2016 till 

12,4 poäng, ytterligare 2017 till 13,5 poäng och kvarstod 2018 på 13,5 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 2015 14,6 poäng, 

2016 14,7 poäng, 2017 14,6 poäng och ökade 2018 till 14,7 poäng (Figur 34). 

Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan var 2015 14,1 poäng, ökade 2016 till 14,7 

poäng, ytterligare 2017 till 15,1 poäng och ökade 2018 till 15,9 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 2015 14,0 

poäng, 2016 14,2 poäng, 2017 14,2 poäng och ökade 2018 till 14,3 poäng (Figur 35). 

Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan 2015 var 11,5 poäng, ökade 2016 till 13,2 

poäng, ytterligare 2017 till 14,3 poäng och minskade 2018 till 14,0 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 2015 13,6 poäng, 

2016 13,8 poäng, 2017 13,7 poäng och ökade 2018 till 13,8 poäng (Figur 36). 

Motsvarande medelvärde för Sjöängsskolan 2015 var 14,2 poäng, 2016 14,0 poäng, 

2017 13,6 poäng och ökade 2018 till 14,2 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 5,2 

poäng mellan 2017 och 2018. Motsvarande för Sjöängsskolan är en ökning med 4,3 

poäng och ligger nu i allt väsentligt i paritet med riket i övrigt. Vidare framkommer att 

Sjöängsskolans flickor, i likhet med rikets flickor, uppnår ett högre betygsmedelvärde 

av 233,9 jämfört mot pojkarnas 214,6 (SIRIS, 2018). I jämförelse med förra året har 

dock medelvärdet för flickor på Sjöängsskolan sjunkit 15,3 poäng men ökat för pojkar 

22,8 poäng. För riket är flickornas betygsmedelvärde 243,2 och pojkarnas 215,3. I 

jämförelse med förra året har således medelvärdet för flickor i riket ökat med 2,4 poäng 

och även ökat för pojkar med 7,3 poäng. 
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I mer detalj kan konstateras att rikets resultat har ökat i samtliga skolämnen 

under 2018. Sjöängsskolans resultat är mer varierat; flertalet ämnen har ökat sitt 

resultat, varit kvar på samma nivå som under 2017 (samhällskunskap) eller minskat 

(engelska, musik, biologi, kemi, geografi och svenska). Vidare kan konstateras att 

Sjöängsskolans medelvärden för årskurs 9 avseende betygspoäng i enskilda ämnen är 

lägre än rikets medelvärden förutom i skolämnena idrott och hälsa, fysik, geografi, 

moderna språk, slöjd och teknik. Sjöängsskolans betygsutfall när det gäller skillnader 

mellan flickor och pojkar påvisar en likartad utveckling som den för riket i övrigt där 

flickor uppnår högre medelvärden än pojkar i alla skolämnen förutom i idrott och hälsa 

där pojkar, både i riket och på Sjöängsskolan, uppnår högre resultat.  

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 (2018) avslut (bilaga 1 till 4). Därmed finns det en än mer djuplodande 

analys för varje grupp elever på skolan där betygsstatistik och planerade 

utvecklingsmöjligheter framgår. Skolans ena gemensamma konferenstid (onsdagar) är 

under hela läsåret 18/19 till största del vikt för ämnesnätverk. Dessa är 

sammankopplade med en struktur för och arbete i ämnesnätverk avseende hela 

Askersunds kommun. Nätverken fungerar i tre nivåer; gymnasium/grundskola, 

kommunövergripande Askersund samt lokal nivå (rektorsområden). Genomgripande 

teman för läsåret 18/19 är stadieövergångar samt extra anpassningar och särskilt stöd. 

Sjöängsskolan kommer att medverka på 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 skolchef beordrat 

kommunens kvalitetsstrateg till 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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BILAGA 1.  

 

GRÖN Betygsstatistik undervisningsgrupp VT 2018  
     En för varje undervisningsgrupp. SO/NO kan redovisas på samma blankett om gruppen undervisats av samma lärare. 

 
2. Analysera resultatet genom att tex reflektera över om det motsvarar gruppens kapacitet, ev 

skillnader mellan pojkar och flickor, över tid... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
4. Hur många ”gråzonselever” respektive särbegåvade elever finns det i gruppen? 

Gråzon: 
 

Särbegåvad: 

 

Legitimerad lärare 
(kryssa) 

Behörig i ämne 
och årskurs 

 
Undervisande lärare 

  
 
Ev medbedömande lärare 

  

 
1. Redovisa betygsstatistik i tabellen. Räkna ut genomsnittlig betygspoäng. 

Undervisnigsgrupp  
Tex Sv8C eller Fy7AB:3 
 

 

Antal elever  
 
 
Antal betyg ↓ 

Antal elever med särskilt stöd i ämnet 

   
-     x 0p 
F      x 0p 
E       x 10p 
D     x 12,5p 
C     x 15p 
B     x 17,5p 
A     x 20p 
 
Medelvärde i gruppen 
(Dividera totala summan av betygspoängen 
 med antalet elever i gruppen) 

3. Vad planerar du för insatser för att öka måluppfyllelsen i denna grupp? (gäller ej åk9) 
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BILAGA 2.  

  

GUL Analys klassen VT 2018 
Mentor/mentorer: 
 
 

Klass och antal elever: 
 

Material /underlag för analys: 
x Frånvaro (InfoMentor) 
x Betygskatalog 
x Speciallärarnas klassöversikt om stödinsatser 
x Elevernas trivselenkät (CMA) 
x Övriga observationer 

1. Analysera klassens närvaro (se InfoMentor) och reflektera över hur mentor, arbetslag och 
ämneslärare behöver arbeta vidare 

 
 
 
 

2. Analysera klassens måluppfyllelse (se betygskatalog och speciallärarnas klassöversikt) och reflektera 
över hur mentor, arbetslag och ämneslärare behöver arbeta vidare. Hur ska måluppfyllelsen öka? 
 
 

 
 

3. Analysera om klassen känner sig nöjd med sin skola (se trivselenkät CMA, sista frågan) och 
reflektera över hur mentor, arbetslag och ämneslärare behöver arbeta vidare 
 

 
 
 

4. Analysera hur klassen upplever arbetsro och lust att lära (se trivselenkät CMA). Reflektera över hur 
mentor, arbetslag och ämneslärare behöver arbeta vidare. 
 

 
 
 

5. Analysera om klassen känner delaktighet och inflytande (se trivselenkät CMA). Reflektera över hur 
mentor, arbetslag och ämneslärare behöver arbeta vidare 

 
 
 
 

6. Analysera normer och värden (se trivselenkät CMA). Reflektera över hur mentor, arbetslag och 
ämneslärare behöver arbeta vidare. 
 

 
 
 

7. Analysera om klassen känner lust att lära (se trivselenkät CMA). Reflektera över hur mentor, 
arbetslag och ämneslärare behöver arbeta vidare 

 
 
 
 

8. Övrigt 
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BILAGA 3.  

  

RÖD Mentorsuppdrag analys VT 2018 
Mentors namn: 
 
 

Antal mentorselever/ antal elever i 
klassen: 
 

1. På vilket sätt skapar du en tillitsfull och trygg relation med dina mentorselever? 
Tyr sig ”dina” elever till dig i viktiga frågor? Något du vill utveckla till nästa år?  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
2. Hur jobbar du systematiskt för att skapa ett tryggt och tillåtande klimat i klassen?  

Kan man ta upp svåra samtalsämnen i klassen och alla som vill kommer till tals i en balanserad diskussion? Hur jobbar du för 
att  det ska vara status att lyckas i skolarbetet? Vad vill du utveckla? 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3. Föräldrar som är trygga och nöjda med skolan har ofta trygga och nöjda barn. 
Kommunikation med skolan är A och O. Hur jobbar du för att skapa en samsyn med 
föräldrarna? OBS! Se enkätsammanställning CMA, föräldrars uppfattning om verksamhetens kvalitet.  
Reflektera gärna om du tycker att du är bra på att  skapa förtroendefulla relationer, hur mycket tid och engagemang du avsätter, 
hur tillgänglig du är och på vilket sätt (du förväntas inte vara tillgänglig 24/7, man kan vara tillgänglig på andra sätt) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Övrigt  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Anneli Jöesaar, 2018-10-03.   

BILAGA 4.  

 

BLÅ Pedagogisk analys VT 2018 
Undervisande lärare: 
 
 

Antal undervisningsgrupper: 
 

1. Hur försäkrar du dig om att planeringen av undervisningen utgår från kursplanernas mål och 
kunskapskrav? 
 
 

 
 
 
 

 
2. Beskriv hur du arbetar för lära eleverna att vilja ha inflytande över sin utbildning i ditt/dina ämnen.  

 
 
 
 
 

 
 
 

3. Hur arbetar du för att försäkra dig om att elever och föräldrar ska ha kännedom om målen för 
utbildningen såsom kunskapskrav, planeringar och bedömningsgrunder i ditt/dina ämne/ämnen? 

□ Det finns en övergripande planering för varje arbetsområde i InfoMentor 
□ Det finns lektionsspecifik planering i InfoMentor 
□ Det finns startblock på whiteboardtavlan för ”varje” lektion 

 
 
 

 
 
 

4. På vilket sätt utmanar du elever som har kapacitet att nå höga betyg och/ eller är särbegåvade att 
bibehålla lusten att lära och möjligheten att få höga betyg.  
 
 
 
 
 

 
 

5. På vilket sätt tar du som ämneslärare ansvar för att arbeta med normer och värden i din undervisning?  
 

 
 
 
 
 
 
 

6. Övrigt (Egen reflektion utifrån året som gått/ något du är särskilt nöjd med?) 
 
 
 
 
 
 
 


