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Progression
Nedanstående är ett försök att följa elevers resultat i svenska/sva, matematik och engelska från åk 6 till slutbetyget. På så vis kan vi få fram ett 
värde på hur eleven har utvecklats (betygsmässigt) från åk 6 till det att de slutar åk 9. 

För att kunna synliggöra och visualisera hur elevernas resultat har förändrats över tid gjorde vi om respektive betyg till en siffra:

F = 0

E = 1
D = 2

C = 3

B = 4
A = 5

Inom respektive ämne har vi räknat ut ett snittvärde för alla elevers betyg per termin för att på så vis kunna se trender och
anonymisera enskilda elever. 

Vi har även räknat ut skillnad i betyg mellan åk 9 och åk 6 per elev för att kunna se respektive elevs betygsutveckling och utifrån 
det har vi räknat ut ett snittvärde på elevernas betygsprogression. 



Vad säger ungdomarna?

”De sa att jag garanterat kommer att få godkänt om jag 
kämpar, jag kämpade men fick ändå inte godkänt..” 

”Att min mamma var i Sverige, jobb vid 
sidan av studier” 

”Ofokuserad, svårt att få ut mina tankar i tal och skrift”

”Tappade motivationen, långa dagar. Ingen som 
ifrågasatte varför jag var borta under en längre period. De 
brydde sig inte”

”Hjälp med att lära mig att organisera, hantera stress. 
Mera distansutbildning”

Kommunens aktivitetsansvar och ESF-projekt #KlarFramtid
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Alla elever ska utvecklas kognitivt och kunskapsmässigt och vara en viktig arena för social utveckling.

Lärarna är bra på att engagera och motivera eleverna

Utökad och kontinuerlig studie- och yrkesvägledning

Multikompetent personal med gemensam värdegrund som är genuint intresserade av att arbeta med unga.

Andra professioner till skolan som kan ge psykosocialt stöd

Individuellt stöd i mindre grupper

Skolan har goda kontakter med arbetslivet

Möjlighet till att kunna kombinera studier med praktik oberoende av program

Individuell utvecklingsplan

Flexiblare studieplan

Hur skulle en perfekt gymnasieutbildning vara enligt dig där nästan inga elever vill avsluta 
sina studier?

Kommunens aktivitetsansvar och ESF-projekt #KlarFramtid
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Diagrammet ovan visar skillnad mellan elevernas betyg i Åk 6 och 
deras slutbetyg i Åk 9. Ett positivt värde visar att betygen i snitt har 
ökat i ämnet mellan Åk 6 och 9 samtidigt som ett negativt värde visar 
det motsatta. En ökning på 1 innebär alltså en ökning mellan två 
betygsnivåer, exempelvis från ett F till ett E. Totalt sett för hela 
Köping kan vi se att elevernas betyg i snitt ökar i både svenska och 
engelska från det att de blir betygsatta i Åk 6 tills det att de får sitt 
slutbetyg i Åk 9. Vi ser också att skillnaden mellan elevernas betyg i 
åk 6 och åk 9 i matematik är 0, dvs att i snitt så får eleverna samma 
betyg i åk 9 i matte som de hade åk 6 och alltså ingen progression.

Diagrammet nedan visar samma sak som diagrammet till vänster 
fast på skolnivå. Vi ser en ökad progression på alla skolor i alla 
ämnen förutom i matematik på blå skola.



Kunskapsuppföljningar/prognoser



Relation närvaro/meritvärde, frånvaro/avhopp, orsak avhopp  

Var börjar vi och vilka åtgärder fungerar för kommunen

Matcha och bygga kompetens

Samverkanför framtidens arbetsmarknad

Strategisk kompetensförsörjning

2021-09-169

Individ

Kommun





0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0-10 % 11-20 % 21-30 % 31-40 % 41-50 % 51-60 % 61-80 % 81-100 %

Hur stor andel frånvaro har du, historik
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Någon form av stöd?

Har du haft någon form av stöd på grundskolan? Andel Ja Har du haft någon form av stöd på gymnasiet? Andel Ja
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Jag har för hög frånvaro för
att klara av studierna

Programmet och kurserna
intresserar mig inte

Jag valde fel program - jag
visste inte tillräckligt mycket

om programmet

Programmet och kuserna
motsvarar inte mina

förväntningar

Jag ska flytta till annan
kommun

Studierna på just det här
programmet är för svårt för

mig

Jag klarar inte av studierna nu
på grund av hälsorelaterade

skäl

Jag upplever att problem
utanför skolan sätter stopp
för fortsatta studier för mig

just nu

Jag trivs inte på skolan Jag valde fel program - valde
samma som mina kompisar

Jag har fått ett arbete istället Jag trivs inte i klassen Jag upplever att jag inte fått
det stöd jag behöver av mina
lärare för att nå målen i mina

kurser

Jag är trött på att pendla Jag upplever att det är svårt
för mig att koncentrera mig
på lektionerna på grund av

bristande studiero

Jag upplever att jag blir dåligt
bemött av vuxna/andra

elever på skolan

Orsaker till avhopp, sorterat och historik

2019 2020 2021



Trender och prognoser, stöd för kompetensutveckling, samverkansytor

…. och med vad kan vi möte upp stötta från Regionen
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