
Ämnesanalys för läsår 2017/2018 

Färgschema

juni 2016
            - Antal

elever
totalt

Antal elever
med

anpassad
studiegång

Elever med annat
modersmål som är

inkluderade i

klassen efter 2012-
08

Medelvärde för klassen gällande
måluppfyllelse uttryckt med ord

 

 

Ämnesanalys för läsår 2017/2018

Mål: Att identifiera utvecklingsområden för att öka måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen.

Ämne:

Engelska

Klass:

7B

Lärare:

Pär-Johan Olsson

 

1. Färgscheman åk 1-5

Färgschema 
juni 2016              

Antal
elever
totalt

Antal elever
med

anpassad
studiegång

Elever med annat
modersmål som är

inkluderade i
klassen efter 2012-

08

Medelvärde för klassen gällande
måluppfyllelse uttryckt med ord

Åk 1 3 1 9   14 0 0  

 

 

 

 
 

Publicerad: den 5 juni 2018 av Olsson, Pär-Johan
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Åk 1                  

Åk 2                  

Åk 3                  

Åk 4                  

Åk 5 1 3 1 9   14 0 0  

 

 

 

 

 

 

 

Resultat NP åk 3, 6 och 9

NP resultat

2015/2016
             

-

Antal
elever

totalt

Antal elever
med

anpassad
studiegång

Elever med annat
modersmål som är

inkluderade i
klassen efter 2012-

08

Medelvärde för klassen gällande
måluppfyllelse uttryckt med ord

Åk 3                  

 

NP resultat

2016/2017
  A   B   C   D   E   F

 

-

Antal
elever

totalt

Antal
elever med
anpassad

studiegång

Antal elever med annat modersmål
som är inkluderade i klassen efter

2012-08
Medelvärde

Åk 6 2 3 2 3 3 3   16 0 2 11,87

Åk 9                      

 

 

Resultat slutbetyg åk 6-9

Antal



Slutbetyg 
2016/2017   A   B   C   D   E   F  -

Antal
elever
totalt

Antal
elever med
anpassad

studiegång

Antal elever med annat modersmål
som är inkluderade i klassen efter

2012-08
Medelvärde

  2 2 3 3 3 3 0 16 0 2 11,71

 

Slutbetyg

2016/2017-
  A   B   C   D   E   F -

Antal
elever
totalt

Antal
elever med
anpassad

studiegång

Antal elever som är inkluderade i
klassen efter 2012-08 

(inklusive nybörjarengelska)
Medelvärde

Åk 6 2 2 3 3 3 3 0 16 0 2 11,71

Åk 7 1 3 5 3 5 6 0 23 0 5 10.21

Åk 8                      

Åk 9                      

 

 

Ämnesanalys klass 7B

Förslag på åtgärder inför 2017/2018 (kopiera och klistra in förslag på åtgärder som skrevs in juni 2017)

1. På lärarnivå (se förslag på verktyg under ”analys av resultat”)
2. På enhetsnivå (schemaläggning, strukturer, övergripande planering, sammansättning av elevgrupper, vårdnadshavares delaktighet,

kvalitetsarbete, resultatuppföljningar, studiedagar mm)
3. På huvudmannanivå (styrning och ledning, ekonomiska resurser, organisation, möjlighet till kompetensutveckling

Identifierade utvecklingsområden
 

Förslag på utvecklingsinsatser
 

Mål
 

Ansvar
1, 2, 3



     

 

 

Inkludering av nyanlända

 

Skapa en grupp för nybörjarengelska
Bättre förutsättningar för både

lärare och elever. 
2,3

 

Vårdnadshavarens delaktighet

 

 

Släpp in vårdnadshavare i itslearning

 

Bättre sammarbete mellan
skola och vårdnadshavare.
Administrativ avlastning för

läraren. 

 

2,3

 

 

Ämnessamtal/möte med vårdnadshavare
och elev

 

Bättre sammarbete mellan
skola och vårdnadshavare.

Större möjlighet att få
vårdnadshavare att förstå

vikten av ytterligare repetition i
hemmet (genom t.ex.

konsumtion av engelskspråkig
media). 

 

1,2,3

Språkvalsbyten   

Implemetera Risbromodellens "Försprånget"

 

 

Reducera elevantalet på
spårkval "engelska". Dessa

grupper består av de elever

som har svårast teoretiskt
och språkligt. Därutöver har de

2,3
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oftast svårast med

koncentrationen och
motivationen. Det framstår då
orimligt att låta dessa grupper

svälla så att de är större än
både tyska- och spanska-

gruppen tillsammans. 

 

 

 

Mål som sattes upp för läsår 2017/2018:

 

Målen som jag satte när jag tog över årgången 04 var att: 

 

1. Skapa en grupp för nybörjarengelska

2. Släpp in vårdnadshavare i itslearning

3. Ämnessamtal/möte med vårdnadshavare och elev

4. Implemetera Risbromodellens "Försprånget" för att reducera antalet elever som trots god språkförmågor lämnar sitt
spanska/tyska och sedan belastar de elever som valt att läsa extra engelska p.g.a. ett faktiskt behov. 

5. Öka klassens medelvärde till 12,0 

 

 

Är målet uppnått?



 

Flera av de strukturella mål som jag satte upp inför nuvarande läsår har uppnåtts. Vi har skapat en väl fungerande
undervisningsgrupp för nyanlända elever i nybörjarengelska. En handfull eleverna i varje årskurs har under läsåret avancerat till
den nivå att Lia, Emelie och jag bedömt att de kan tillgodogöra sig engelskundervisningen i ordinarie klass. 
 
Vårdnadshavarna är äntligen insläppta i itslearning! De har nu möjlighet att följa deras elevers progression vad gäller glos- och
gramamtikförhör i engelska minutiöst om de så önskar. Svagheten som observerats i relation till detta är att flera V.H. tycks
vara ointresserade av att använda itslearning och ytterligare en grupp försöker använda det men har påpekat att de tycker att
det är svårt att orientera sig i läroplattformen. Jag föreslår ett utökat användande för att tvinga V.H. att sätta sig in i systemet i
kombination med itslearning-utbildning för föräldrarna, vilken itpedagogen skulle kunna hålla i. Kanske skulle även
ämneslärare och klasslärare få möjlighet att presentera sitt användande av itslearning för V.H. 

 

Ämnessamtalen som genomfördes har alla varit helt klockrena! Stor framgångsfaktor! Tråkigt att det uppstod så mycket it-strul
kring själva bokningsförfarandet. 

 

Försprånget har inte introducerats. Ingen alternativ strategi till hur elever med god språkförmåga skall avvärjas från att välja
bort spanska/tyska har funnits. Detta har lett til att de svagaste eleverna i språkvalsgruppen engelska nu hämas i deras
lärande under lektionstid. Vi kan t.ex. inte längre jobba med gemensam högläsning i grupp då dessa lever känner sig för
osäkra i närvaron av de elever som redan har mycket goda språkförmågor i engelska. Ett par av dessa språkligt svaga eleverna
har till och med börjat skolka från enstaka lektionern trots att all undervisning reducerats till individuellt arbete.

Gällande mitt mål för meritvärdet; att öka det till 12... Även om vi inte ser en lika extrem förskjutning som vi kunde iaktta för
7A så borde jag även här varit mer förutseende från början. Allteftersom fler nyanlända elever inkluderas i gruppen så
kommer så kommer meritvärdet generelt att sjunka. I dagsläget är ingen av de nyanlända som når målen varav en är
inkluderade i klass då hens förmågor möjliggör hen att tillgodogöra sig undervisningen. Totalt är det 4 st nyanlända elever från
denna klass som läser nybörjarengelska med Mohamad Albaz. 
 

I denna analys så har jag räknat med alla nyanlända och får då fram ett meritvärde på 10.21. Jag kommer från och med i år att
räkna med de nyanlända när jag räkna ut meritvärdet istället för att räkna ut ett meritvärde med nyanlända och ett meritvärde
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utan nyanlända. Såvida det inte tillkommer fler nyanlända till klassen så borde det dock bli viss stabiliet från och med denna
analys och vi kan börja sträva mot högre meritvärden igen.  
 
Utöver de nyanländas effekt på meritvärdet så har omplaceringen av elever till och från parallellklassen gett ett possitivt utslag
på årets meritvärde. Generellt sett har betygen i 7B vidmakthållits från årskurs 6 trots avanceringen till nya och mer krävande
kunskapskrav. Det finns dock viss rörlighet inom klassen där några enstaka elever sänkt sitt betyg medan andra har höjt sitt. 

 

 

 

Ämnesanalys läsåret 2017/2018

Kort beskrivning av klassen samt analys av resultat 2017/2018

(kartläggning – planering – anpassningar – utmaningar – examinationsformer – kontinuerlig, framåtsyftande återkoppling –
kontinuerlig bedömning – kamratbedömning – självbedömning - samarbete – ämnesövergripande samplanering mm mm)

 

Eftersom klassen enligt mentor haft en väldigt britfällig undervisning i engelska under årskurs 3-4 så läste klassen i årskurs 5
engelska motsvarande nivån för åk 4. Vid genomförande av ett äldre nationellt prov för åk 5 under årkurs 5 så var det endast
7/21 som klarade provet. I Juni 2016 var det endast 11 st av 28 st som klarade målen för årskursen, 17/28 elever nådde alltså
inte målen. Utmaningen inför läsåret bestod i första hand i att försöka att fånga upp dessa elever och ge dem en möjlighet
utvecklas språkligt till en nivå som motsvarade nivån och kunskapskraven för årskursen. 

 

I ett försök att öka elevernas konsumtion av engelsk media under sommaren innan läsårets början så beviljades jag ett utköp av
Netflix-presentkort till samtliga elever i årskursen. Jag träffade därefter eleverna för ett motiverande samtal med hela klassen. Vi
gick igenom en undersökning som illustrerade hur mycket engelsk media som mina åk 7 och åk 9 vid den punkten konsumerae
på en daglig basis, vilket uppgick till flera timmar för majoriteten (engligt enkätundersökning). Årgång 04 inspirerades på så vis

att under sommarlovet kolla på så många tv-serier som möjligt och skriva ner korta loggar för varje avsnitt. Dessa skulle sedan
lämnas in till mig vid terminsstart. Netflix-försöket var mycket lyckat då vi vid terminsstart ht 2016 lyckades med en
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läromedelsövergång till Good Stuff A som är anpassad till åk 6. Denna årskurs fick med andra ord helt hoppa över läromedel för
åk 5.

 

Under de två som jag har undervisat denna årgång har jag fortsatt att pushat eleverna till att utvidga sin konsumtion av engelsk
media och då främst genom att följa tv-serier (men även rekommenderat en del språkintensiva spel). Vi har bland annat startat
men även avslutat lektioner genom att i helklass diskutera vilkat tv-serier de kollat på senaste tiden eller skall kolla på när de
kommer hem eller till helgen. Jag har även själv förhört dem individueltl vilka tv-serier de kollar på och då mellan fyra ögon
diskuterat vikten av att konsumera engelsk media för repetitionens skull. Jag har gett dem konkreta tips på tv-serier, lärt vissa
använda imdb.com för att hitta liknande tv-serier för de de redan kollat på, men även uppmanat dem att fråga sina kompisar
vad de kollar på. Vi har även tittat på första avsnittet av olika tv-serier under lektionstid, mitt syfte har då varit att få eleverna att
fastna för serien och fortsätta att kolla hemma, vilket har varit mycket framgångsrikt. Jag ser detta fokusområde som en
ovärderlig framgångfaktor som borde implementeras som standard redan i lägre årskurser. Lik väl som vi tjatar och guidar
eleverna till konsumtion av svenska böcker borde alla klass- och engelsklärare göra detsamma med engelska tv-serier. 

 

Lektionsinnehållet under läsåret 2017-2018 karaktäriserades i hög grad av läroboken Good Stuff B, likt föregående läsår
präglades av föregående lärobok Good Stuff A. För att göra lektionerna så förutsägbara och trygga som möjligt så påbörjade vi
alltid nytt kapitel i boken genom att lyssna på texter tillsammans och diskutera det vi lyssnat på (och följt med i textboken) i
klass. Eleverna arbetade därefter individuellt med uppgifterna tillhörande texterna från sin textbok i sin tillhörande workbook.
Varje fredag hade eleverna glosförhör vilket jag lagt in i Itslearning. Itslearning-digitaliseringen kom med fördelar som: instant
automated feedback och ingen rättnings- och sammanställningstid för mig som lärare. Jag uppmanade även vårdnadshavarna
att tillsammans med sitt barn gå igenom resultaten hemma. Arbetet med Good Stuff B och digitaliseringen genom itslearning
och webbapp.liber.se har även den varit lyckad. Alla elever har kunnat delta och arbeta med samma material med den stöttning
som givits till alla elever i form av genomgångar och individuell stöttning. 

 

Med jämna mellanrum har vi under läsåret genomfört läs- och hörförståelsediagnoser. Detta både för att kartlägga elevernas
kunskaper i förhållande till kunskapskraven. Likt föregående år har jag genomfört coachande samtal med varje elev enskilt. Vi
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diskuterade då deras resultat på de hör-och läsförståelsediagnoser samt muntliga- och skriftliga produktioner vi nyss
genomfört. Genom dessa diskuterade vi även deras kunskapsutveckling och strategier för att utvecklas vidare inför kommande
betygsättning. Allt i relation till kunskpskravens om illustrerades i de ämnesmatriser som även används som omdömesblankett.
Dessa har elevern haft konstant tillgång till via Office 365 och Onedrive.

 

Arbetet med Good Stuff serien fokuserar mycket på läsning, skrivning och hörförståelse i syftet att träna dessa förmågor men
även utvidga ordförrådet. Good Stuff har sedan kompletterats av olika typer av mer omfattande skrivuppgifter (t.ex. brev och
historier) och muntliga konversationer (baserade på gamla nationella prov). Som redan nämnts har vi även jobbat en del med
tv-serier som eleverna även skrivit reflektionsloggar till vid flera tillfällen under läsåret. Därutöver har vi jobbat med CNN
Student News (CNN 10), kollt på nyheterna tillsammans och sedan har eleverna fått återberätta någon eller några saker
som nyhetssändningen berörde och som de fann intressant eller funderade över. Detta har tillåtit viss ämnesintegrering och
diskussioner med SO-relaterat innehåll.

 

Under senare halvan av höstterminen och hela vårterminen jobbade vi även explicit med grammatik och då med Good Stuff
B (workbook) som grund. Det individuella arbetet i arbetsboken kompletterades av genomgångar av gramamtikmomenten i
klass, men även med inspelade grammatik-genomgångar i vilka jag går igenom aktuellt grammatikmoment. Dessa inspelade
grammatik-genomgångarna tillgänglighetsgjordes på Youtube så att både vårdnadshavare och elever kan repetera
genomgången obehindrat, vilket gynnar de elever som lär sig bättre audioitivt. Länkar till olika onlineövningar har även
tillhandahållits till elever och V.H. via Itslearning. 

 

Examinationsformerna har bestått av de läs- och hörförståelsediagnoser som genomförts samt muntliga och skriftliga
produktioner. Dessa examinationer har anpassats med längre provtid, genomförande i mindre grupp samt upplästa
svarsalternativ och instruktioner (exklusive läsförståelsedelen) beroende på den specifika elevens svårigheter. Dessa
examinationer har åtföljts av tätt feedback och feedforward vilket hjälpt många elever att utvecklas ännu mer även om det varit
få betygshöjningar vilket skulle kunna härledas till de större krav som ställs via de nya kunskapskraven som börjar gälla från åk

7. Feedback och feedforward har gets både muntligt i ensklida samtal med matrisen som stöd men även skriftligt på
messenger-funktionen i itslearning och i en egenkonstruerade matris för muntlig produktion via Office 365 och Onedrive. Viss
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feedback och feedforward har som sagt varit automatiserad i itslearning vid glos- och gramamtikförhör. Den automatiserade
feedbacken har dock kompletterats i klassrummet med individuell feedback och feedforward vid behov. Som uppsamling drygt
en månad inför sommarlovet tog jag även specifik kontakt med V.H. gällande grammatikrester som eleverna samlat på sig.
Under sista månaden då vi var klar med den ordinarie planering jobbade vi med att komma ikapp med dessa rester medan de
elever som inte hade några rester fick möjlighet att välja vad de skulle jobba med för att ytterligare träna sina språkförmågor.
Flera valde att spela in nya samtal skriva fler texter eller kolal tv-serier för att träna hörförståelse.

 

Inspelningen av de muntliga samtalen vars primära syfte varit att ge mig som lärare möjlighet att ge kontinuerliga feedback på
nya alster har även gett eleverna möjlighet till självbedömning och kamratbedömning vilket spontant utnyttjats av flera elever i
denna årskurs, i de par som de utfört samtalen. All feedback har eleverna fått genom Offie 365 vilka vi kollat på tillsammans vid
coachande samtal. Flera elever har under Maj-månad använt denna feedback för att vid upprepade tillfällen försöka att
förbättra den muntliga interaktionen. 

 

 

 

Förslag på åtgärder inför 2018/2019

1. På lärarnivå (se förslag på verktyg under ”analys av resultat”)
2. På enhetsnivå (schemaläggning, strukturer, övergripande planering, sammansättning av elevgrupper, vårdnadshavares delaktighet,

kvalitetsarbete, resultatuppföljningar, studiedagar mm)
3. På huvudmannanivå (styrning och ledning, ekonomiska resurser, organisation, möjlighet till kompetensutveckling)

Identifierade utvecklingsområden

 

 

Förslag på utvecklingsinsatser

 

 

Mål

 

 

Ansvar

1, 2, 3

 

 



 

Itslearning

 

1. Fortsätta att bygga ut
grammatikmomenten i itslearning.
Komplettera dem med ljudstöd (vilket dock
måste kontrolleras av TH dessförinnan
eftersom det redan tillagda ljudet i ett
pilotförhör slutat fungera),

 

2. Komplettera svenskan med arabiska.

 

3. Lägga till progressionsstyrda
grammatikuppgifter (inför ht 2019/2020)

 

 

Underlätta för alla elever men i
synnerhet dyslektikerna. Kan

potentiellt spara in
speclärartid.

 

 

Underlätta för de arabisktalade
eleverna.

 

Tillåta en väldigt individbaserad
repetition i mitten av åk 9. 

 

1.2

 

 

 

1,2

 

 

1,2

 

Youtube

 

Spela in fler grammatikgenomgångar med
bättre videokvalitet och publicera dem på
youtube. Länkat i itslearning. 

 

Tillgängliggöra
grammatikgenomgångar som
eleverna kan använda för att
förbereda sig för olika
moment/regler eller ta igen
genomgångar de missat p.g.a.
frånvaro. Kan även användas
för ytterligare repetition. 

 

1,2,3

 

Netflix

Ge eleverna ett Netflix-gift card och en läxa

över sommarlovet att konsumera minst en
timme engelska serier per dag. 

 

Öka elevernas language
acqusition. 

1,2,3
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Mål för läsåret 2018/2019 i förhållande till de nationella målen

 

Mitt mål är att höja medelvärdet för klassens betyg till 11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                                   

 


