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1. Beskrivning av verksamheten 

Bruksskolan är en F-6-skola med cirka 170 elever. På skolan finns förskoleklass, fritidshem, 

sex klasser åk 1-6 och en mottagningsenhet åk F-6 under läsåret 2016/2017.  Elevhälsoteamet 

består av rektor, biträdande rektor, skolpsykolog, kurator, skolsköterska och specialpedagog. 

Det finns tre arbetslag, fritids, F-3 och 4-6.  

Grundfakta skola 

  2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Totalt antal barn/elever på skolan  168 166 164 

Antal barn i förskoleklass  24 23 27 

Antal elever i årskurserna Åk 1 19 25 24 

 Åk 2 20 17 25 

 Åk 3 23 18 19 

 Åk 4 24 22 20 

 Åk 5 34 26 24 

 Åk 6 24 35 25 

Andel personal med ped. högskoleutb. (%) 95 89 79 

Andel lärare med formell behörighet i de 

ämnen som de undervisar i 

(%) 95 

 

82* 88* 

 

* De personer som saknar formell behörighet undervisar i ämnet slöjd. Dessa 

lärare har lång erfarenhet som undervisande pedagoger i ämnet.  
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2. Uppföljning av åtgärder enligt kvalitetsrapport våren 2016 

Vi har fortsatt vårt värdegrundsarbete genom att arbeta med vår ledarroll och vårt 

förhållningssätt till eleverna, Vår pedagogiska grundsyn. Detta har vi, bland annat, gjort i 

form av bokcirklar i arbetslagen. En del i detta har varit att vi har filmat varandra i 

undervisningssituationen och gett feedback till varandra. Vi har även lyft värdegrundsarbetet 

under apt. Vi tycker att vi har en tydlighet kring skolans regler, men vi måste tänka på att 

nyanställda ska involveras omgående vid anställningens början. 

Värdegrundsarbetet i klassrummet kan utvecklas mer genom tätare arbete med 

värderingsövningar och samarbetsövningar, då det är en viktig del i det förebyggande arbetet. 

Rastvärdens arbete har varit mycket uppskattat bland både elever och personal.  

Vi har god bemanning gällande rastvärdskapet, viktigt är dock att vi passar tiderna i större 

utsträckning, så ingen pedagog blir ensam ute med elever. 

Vi arbetar mycket med elever med normbrytande beteende och vi har numera systemet Digital 

Fox där vi anmäler kränkningar mellan elever. Personalens psykosociala arbetsmiljö måste 

uppmärksammas och dokumenteras bättre. 

I det förebyggande arbetet är Tillsammansdagarna med faddergrupper viktiga eftersom de 

skapar en ”vi-känsla” på skolan.  

Kök, städ och vaktmästare är ännu ej involverade i värdegrundsarbetet. 

Vi har utökat SvA-undervisningen till att gälla även eleverna i åk 2. Detta har varit väldigt 

värdefullt för deras språkutveckling. 

Omdömesskrivningen på edWise sker inte alltid kontinuerligt, vilket behöver ses över då det 

är ett mycket viktigt arbetsverktyg. 

Vi har inte lyckats att få hit fler vårdnadshavare till våra föräldramöten, snarare tvärtom. Kan 

vi använda oss av elever och elevers engagemang i någon form (exempelvis luciafirandet 

lockar många vårdnadshavare), för att få fler föräldrar att närvara?   

Eleverna i åk 6 har fått tagit större ansvar, dels genom elevens val (där de fungerat som 

gruppledare tillsammans med pedagog) och dels vid Tillsammansstunder i faddergrupper. 

Svårigheten i detta har varit eleverna med normbrytande beteende. Det fungerar inte 

tillfredsställande kring dessa elever. 

Elevråden som genomförs en gång per månad har fungerat bra. Vi saknar dock protokoll från 

dessa möten. Rutin? 

Arbete med IUP sker under olika lektioner och när tid finns. Önskvärt vore att ha dokumentet 

mer levande genom att ha schemalagd/avsatt tid för detta. 
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IUP-blankettens utformning bör utvärderas. Jämförelse mellan kommunens och Skolverkets. 

Alk-möte där åk 3-pedagoger är med bör genomföras i Stora huset eftersom åk 3 har sin 

undervisning i samma hus som åk 4-6. 

Arbetet på Mottagningsenheten har fungerat bra, genom att det varit samlat på en skola. 

Kartläggningar har genomförts och eleverna har därefter utplacerats på kommunens olika 

skolor. 

Gemensam planeringstid för all personal, mentorer, ämneslärare, fritidspedagoger, med flera 

saknas fortfarande. För att få ett bra samarbete behöver vi tid avsatt och infört i kalendariet. 

Vi har blivit bättre på att diskutera studier och arbete med eleverna. 

Vi håller Syv-planen levande genom att genomföra de aktiviteter som finns i planen. 

Praoenkäten som tagits fram för åk 6 kan vara bra att använda fortsättningsvis. 
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3. Året i verksamheten  

Det dagliga arbetet i verksamheten under läsåret 

Kamratstödjare har utsetts från varje klass som träffat Likabehandlingsteamet regelbundet. På 

grund av personalbyte har inte åk 1-2 träffat teamet i samma utsträckning. 

Likabehandlingsteamet har fortsatt sitt arbete i förebyggande syfte med olika elever och 

grupperingar. Dessutom har teamet arbetat med RePulse. 

Det viktiga värdegrundsarbetet på skolan har vi alla arbetat med genom vårt årshjul för 

tillsammansstunder. I år har vi exempelvis genomfört uppstartsdag, skoljoggen, 

internationella dagen, julpyssel, vändag och påskpromenad. Under dessa tillfällen träffas 

eleverna i faddergrupper och åk 6 är ledare tillsammans med pedagoger. 

Omdömen som skrivs kontinuerligt ligger till grund för utvecklingssamtalen. Under samtalen 

skrivs även IUP utifrån elevernas utvecklingsområden. Samtalen genomförs med elev, 

vårdnadshavare och mentor. 

I åk 1 har Skolverkets bedömningsstöd i svenska och matematik använts för att kartlägga 

elevernas kunskaper. 

I åk 2 och 4 har DLS genomförts (diagnos läs- och skrivutveckling). 

I åk 3 och 6 har nationella prov genomförts. Åk 3 har genomfört proven i svenska och 

matematik, åk 6 har genomfört proven i svenska, matematik och engelska. De muntliga 

nationella proven har genomförts på ett nytt sätt. En pedagog i kommunen har deltagit vid 

samtliga prov i sitt ämne. Detta arbetssätt är en fördel då vi arbetar för en likvärdig 

bedömning i kommunen. 

Åk 6 har genomfört ett taluppfattningstest i matematik. 

Klasskonferenser har genomförts i samtliga klasser både på höst- och vårtermin. Deltar gör 

alla undervisande lärare och Elevhälsan. 

Inkluderingsarbetet har fortsatt, dels med inkluderingsverktyg, dels genom boksamtal runt 

”Ledarskap i klassrummet” av John Steinberg. Utifrån materialet har diskussioner förts och 

pedagoger har besökt samt filmat varandras lektioner. Detta har varit positivt och utvecklande 

genom den feedback som delgetts. Vi har även haft studiedag kring detta tema då vi 

samverkade åk 1-9. 

Pedagoger har deltagit i utbildningen ICDP. Även Matematiklyftet och Läslyftet har 

genomförts. 

IT-satsningen har fortsatt vilket resulterat i ytterligare 12 stycken datorer. 

För elever med modersmål i arabiska, somaliska, dari, thai och tigrinja har studiehandledare 

funnits tillgängliga vissa lektioner. 
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Inläsningstjänst används av elever med personliga datorer. Genom att lyssna på texter ökar 

förståelsen. 

Klassråd och elevråd har genomförts kontinuerligt. 

Ett mat- och hälsoråd har genomförts. 

Föräldramöten har genomförts i klasserna. Ett av läsårets föräldramöten har varit 

kommunövergripande utifrån olika teman. Vi ser dock att denna form inte lockade fler 

föräldrar att delta. Vi måste arbeta vidare kring detta för att hitta en form som lockar fler 

vårdnadshavare att delta. 

Rektor har genomfört föräldraråd två gånger/termin. 

En undervisande lärare, åk 3-6, slutade vid sportlovets början och ny personal tillträdde 

senare. Detta medförde mentorsbyte i åk 6. 

Utemiljögruppen har arbetat med rastaktiviteter som uppskattas mycket av såväl elever som 

lärare. Upplevelsen av färre konflikter är genomgående. 

Bibliotekarie har funnits att tillgå i skolbiblioteket en dag per vecka.  

Mottagningsenheten har genomfört kartläggningar med nyanlända elever gällande litteracitet 

och numeracitet. Kartläggning gällande språk, tidigare skolgång, erfarenheter, intressen och 

förväntningar har också genomförts. 

I Skapande skolas regi har åk 1-3 haft konstnärsbesök, åk 4 varit en heldag på Nobelmuséet 

och åk 5 har varit på teater. 

Författarbesök har genomförts i åk 2 och 5. 

Vid flertalet tillfällen har olika klasser besökt kyrka och församlingshem. 

Musikskolan har besökt skolan och vi har sett deras skolshow i Folkets hus. 

Åk 1-3 och Mottagningsenheten har haft besök av Örebro läns stråkensemble. 

Utöver ovan nämnda har vi samverkat med föreningslivet, och andra, på olika sätt. 

Utvecklingsprojekt finansierade med statliga medel 

Matematiklyftet 

Under läsåret har sista gruppen varit igång för kommunens lärare i åk 1-6. Gruppen har haft 

totalt 8 träffar under ledning av samma pedagog som tidigare. Matematiklyftet är en statligt 

planerad matematiksatsning som syftar till att ge en kontinuerlig fortbildning över tid som på 

sikt ska leda till en mer varierad undervisning och ökade meritvärden. Matematiklyftet är nu 

avslutat i kommunen och det är upp till verksamheterna att fortsätta satsningen på matematik. 
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Läslyftet 

Under läsåret har Skolverkets satsning Läslyftet genomförts på skolan. Fyra deltagare från vår 

skola har medverkat i en större grupp, en av dem som handledare för gruppen. 

Läslyftet är ett kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande, en 

fortbildning i språk-, läs- och skrivdidaktik. 

Gruppen anser i utvärdering att de utvecklat kvaliteten i undervisningen genom att få ett 

vidare perspektiv kring läsning och skrivning samt att det praktiska spelar större roll. 

Pedagogerna har erhållit fler verktyg i sitt stöttande arbete med elevernas utveckling mot ett 

rikt och nyanserat språk samt ett utvecklat ämnesspråk. 

Det kollegiala lärandet som genomförts en gång per vecka har hjälpt deltagarna att, i större 

utsträckning, reflektera kring sin undervisning och därigenom kunnat göra en progression, 

vilket främjar en framtida större måluppfyllelse hos eleverna samt skapa ett mer lustfyllt och 

varierande lärande. Kvaliteten på undervisningen har genom Läslyftet höjts. 

Skapande skola 

Skapande skolas syfte är att stärka arbetet med kultur i skolan. Målet är att genom en ökad 

samverkan med kulturlivet, långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans 

arbete. 

Skapande skola ska tillföra ett starkt kulturellt och pedagogiskt mervärde i skolans arbete. 

Tanken är att den estetiska och kreativa kompetens, som kulturlivet liksom skolan besitter ska 

kompletteras och bättre tas till vara på och vara en del av verksamhetens kvalitets- och 

kompetensutveckling. Estetik och kreativitet kan öppna nya vägar för att skapa intresse och 

lust samt ge förståelse och skapa mening. 

Under läsåret 2016/2017 har Degerfors kommun haft 180 tkr beviljat utifrån grund- och 

grundsärskolans handlingsplan. 
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4. Systematiskt kvalitetsarbete 

Årets kvalitetsredovisning 

Kvalitetsarbetet finns formulerat i skolornas kvalitetshjul. Arbetet är anpassat till de olika 

delarna planera, genomföra, analysera, utvärdera och redovisa resultat. Utifrån analyserna av 

de redovisade resultaten, arbetar verksamheterna vidare med framtagna förbättringsområden. 

Det systematiska kvalitetsarbetet ska genomsyra allt arbete, som sker inom de pedagogiska 

verksamheterna och ha eleven i fokus. 

Verksamheternas kvalitetsarbete utgår från läsårets arbetsplan. Arbetsplanen beskriver hur 

verksamheterna ska arbeta med prioriterade förbättringsområden. Månadsvis följs 

arbetsplanen upp i arbetslagen. Rektor tar del av den kontinuerliga uppföljningen. Vid slutet 

av läsåret analyseras resultaten och verksamheternas arbete redovisas i kvalitetsrapporten. 

Verksamheternas kvalitetsrapporter redovisas huvudman samt läggs ut på kommunens 

hemsida. Kvalitetsrapporterna ligger till grund för kommande läsårs arbetsplan. 

För att nå framgång i det systematiska kvalitetsarbetet måste fokus ligga på mål, resultat, 

analys och förbättringsarbete. Det ska vara en naturlig del i vardagen, prioriterat i arbetslagens 

arbete. Det är därför viktigt att varje verksamhet skapar sina egna rutiner utifrån fastställd 

kvalitetsplan. 
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5. Normer och värden 

 

 

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt 

samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk 

vardaglig handling 

Disciplinära åtgärder 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Disciplinära åtgärder F P To F P To F P To 

Utvisning ur undervisningslokal   ??   ??   ?? 

Kvarsittning   ?? 0 10 10   ?? 

Utredning 0 2 2 0 2 2 0 0 0 

Skriftlig varning 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Tillfällig omplacering 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Tillfällig placering vid annan 

skolenhet 

0 0 0 0 2 2 0 0 0 

Omhändertagande av föremål 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kommentar: Utvisning ur undervisningslokal är en möjlighet som lärare har att ta till då 

eleven stör så mycket så det påverkar övriga elevers trygghet och studiero. Läraren har dock 

fortfarande ett tillsynsansvar vilket gör att det blir svårt att använda. Dessutom är det svårt att 

bedöma när det är en utvisning eller när eleven själv väljer att lämna klassrummet, därav 

utebliven redovisning. 

Kvarsittning på 40 min genomförs då elever haft fyra sena ankomster. Det saknas antal 

kvarsittningstillfällen i dokumentationen. 

Inga övriga lagstadgade disciplinära åtgärder är genomförda.  

Kränkande behandling 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Antal kränknings-  

anmälningar 

F P To F P To F P To 

År 1-6 12 49 61 18 44 62 15 26 41 

Kommentar: Vi kan se en tydlig sänkning av antalet kränkningsanmälningar jämfört med 

tidigare läsår. Detta beror troligtvis på ett tydligare främjande och förebyggande arbete genom 

exempelvis införandet av rastaktiviteter och Vår pedagogiska grundsyn. 
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Elevenkät för åk 2 och åk 5  

Trygghet:  

Åk 2 Åk 5 

Genomsnitt Genomsnitt 

Jag känner mig trygg i skolan 3,55 3,63 

Jag vet vem jag ska prata med om jag inte känner mig 

trygg i skolan, illa behandlad, utsatt eller trakasserad 
3,68 3,55 

I min skola finns det elever som jag är rädd för 3,38 3,40 

I min skola finns det lärare som jag är rädd för 3,78 3,85 

 3,60 3,61 

Grundläggande värden:  

    

  

I min skola pratar vi om mänskliga rättigheter 3,43 3,33 

I min skola pratar vi om jämställdhet mellan könen 3,48 2,85 

Mina lärare ger killar och tjejer samma förutsättningar 3,91 3,21 

I min skola respekterar elever och lärare varandra 3,39 3,00 

 3,55 3,10 

Ordningsregler:  

   

  

I min skola följer eleverna de trivsel- och 

ordningsregler som finns 
2,90 2,76 

Mina lärare ser till att trivsel- och ordningsreglerna på 

skolans följs 
3,33 3,20 

   

   

 

Analys av elevenkät 

Åk 2 
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Enkäten visar att en stor andel elever känner sig trygga i skolan vilket även överensstämmer 

med den uppfattning som vi har fått under utvecklingssamtalen. 

Vi har en god vuxennärvaro ute under raster, i korridorer och omklädningsrum. Ett fåtal 

elever kan vid vissa tillfällen uttrycka en viss oro för någon äldre elev, detta har vi dock blivit 

informerade om och följt upp. 

De flesta elever uppvisar en förståelse för alla människors lika värde och en acceptans för 

andra elever och lärare på skolan. Vissa elever uppger dock att det finns ett fåtal eleverna som 

inte alltid lyssnar på de vuxna och som inte alltid följer skolans uppsatta regler.   

Åk 5 

Trygghet 

Vi har många elever som känner sig trygga i skolan, dock finns det enstaka elever som inte 

känner sig trygga i vissa situationer. Vi behöver fortsätta arbeta för att få 100% trygghet i 

skolan. Vi behöver fortsatt ha många rastvärdar, samt matvärdar i matsalen, samt arbeta mer 

med grundtryggheten i klassrummet. Den kan vara svår att uppnå med ämneslärarsystem för 

en del elever som har svårt att möta så många vuxna som jobbar på olika sätt.  

Grundläggande värden 

Vi har en del elever som tycker att vi lärare gör skillnad mellan pojkar och flickor, vilket vi 

kan se i resultatet. Vi pedagoger behöver föra en dialog kring frågan ”Mina lärare ger killar 

och tjejer samma förutsättningar”. Vi behöver bli medvetna om vårt eget förhållningssätt till 

detta. Vi ser att resultatet från föregående år är detsamma, så det är en viktig punkt för oss att 

arbeta med.  

ENHETENS MÅL 

Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav 

 

Öka medvetenheten om att elever med funktionsnedsättning inte ska möta hinder i vår 

verksamhet 

 

Hur når vi målen? 

 

Vi presenterar likabehandlingsplanen för personal, elev och vårdnadshavare via 

föräldramöte. 

 

All personal följer likabehandlingsplanen och arbetar aktivt med skolans värdegrund utifrån 

ett inkluderande synsätt. 

 

Anmälan om kränkande behandling skrivs och följs upp i ett digitalt uppföljningsverktyg. 

 

Likabehandlingsteamet träffas vid schemalagda träffar samt vid behov. 

 



 

 

13 

 

 

Kamratstödjarna träffas regelbundet tillsammans med likabehandlingsteamet. 

 

Öka elevers och vårdnadshavares delaktighet i det främjande och förebyggande 

likabehandlingsarbetet. 

 

Kommunövergripande likabehandlingsmöten 2ggr/läsår där skolans samordnare och rektor 

deltar. 

God kontinuerlig samverkan med hemmet. 

Vid personals frånvaro täcker den ordinarie personalen upp så långt som möjligt så inte 

vikarier behöver arbeta ensamma. 

I samband med APT behandlas likabehandlingsfrågor under ca 30 min. 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

Den plan som finns mot kränkande behandling förankrades hos vårdnadshavarna på första 

föräldramötet. Likabehandlingsteamet var ute och presenterade sig i samtliga klasser och 

berättade kort om vad de gör. Vi har under läsåret fått ett enklare system för att dokumentera 

kränkande behandling med hjälp av systemet Digital Fox. Vi måste dock bli bättre på att 

dokumentera kränkningar som sker mot oss pedagoger för att uppmärksamma pedagogernas 

psykosociala arbetsmiljö.  

Värdegrundsarbetet är fortsatt viktigt och vi har fortsatt arbeta aktivt med detta, bland annat 

under APT. Vi har då pratat mycket om att ha ett gemensamt förhållningssätt utifrån Vår 

pedagogiska grundsyn. Det känns som att det finns en tydlighet i vilka regler som gäller på 

skolan, och att det numera genomsyrar skolan på ett bra sätt. Detta är ett fortsatt viktigt arbete 

att kontinuerligt följa upp och utveckla och bli bättre på. Ett sätt att göra detta är fortsätta att 

diskutera kontinuerligt i och mellan arbetslagen för att få möjlighet att informera varandra om 

saker som hänt eller för att försäkra sig om att alla strävar mot samma mål. Vi måste också bli 

bättre på att se till att nyanställda informeras om de regler och förhållningssätt som finns.  

Vi har haft pedagogiska kartläggningar gällande enskilda elever där pedagoger har fått träffats 

och diskutera läget tillsammans med elevhälsoteamet. Vi ser att vi måste bli bättre på att 

förmedla information gällande elever med normbrytande beteende och diskutera så att alla får 

möjlighet att yttra sin åsikt. Pedagogisk kartläggning var positivt och möjlighet att fortsätta 

med detta tror vi skulle förbättra arbetet kring eleven ytterligare.  

Värdegrundsarbetet skulle också kunna förbättras genom arbete med kortare 

värderingsövningar/samarbetsövningar i klasserna för att göra det mer kontinuerligt. Det kan 

lätt vara att man är stressad och pressad över allt annat som ska hinnas med, vilket kan göra 

att man lätt glömmer bort att arbeta aktivt och kontinuerligt utöver det dagligt förebyggande 

arbetet. 

Arbetet med rastvärdskap har förbättrats ifrån föregående år och vi ser att rastschemat 

fungerar bra. Det har under läsåret varit fler rastaktiviteter, exempelvis King-ruta och 

Pokémonjakt, som engagerat elever från alla årskurser. Det har skett inköp av bollar och annat 
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material, samt att vi anskaffat oss bollvagnar för att hålla bättre ordning på allt material. Allt 

material har också flyttats ut till bodarna på skolgården, vilket gjort att det inte sker en 

samling i hallen, vilket kan ha lett till mindre konflikter.  

Trots att rastschemat fungerat bra kan vi se att vi måste bli bättre på att hålla våra tider för 

rastschemat, så att pedagoger inte blir ensamma ute. Vi kan se att konflikterna har minskat 

och rasterna är nu mycket lugnare. En satsning på bättre lekutrustning, såsom klätterställning 

och hinderbana/motorikbana, skulle kunna vara ytterligare ett steg för att förbättra. Speciellt 

området vid loket på kapellet skulle kunna göras mer attraktivt.  

Vi tycker inte att konsekvensstegen är ett verktyg som fungerar då vi inte kan se att det 

resulterar i någon förändring hos eleverna. Den skulle behöva användas annorlunda, så att den 

fyller en funktion, vilket vi inte tycker att den gör idag. Konsekvensstegen skulle behöva 

tydliggöras, alternativt läggas till fler steg. Vi måste också bli bättre på att hitta en plan för hur 

vi ska arbeta för att förbättra för de elever som faktiskt sköter sig, som även de har rätt till 

utveckling. 

Kamratstödjarna har träffat representanter ur Likabehandlingsteamet regelbundet. Något som 

skulle kunna förbättras är kontakten mellan Likabehandlingsteamet och mentorer gällande om 

det är något speciellt som ska följas upp i klassen.  

Våra Tillsammansdagar är viktiga i det förebyggande likabehandlingsarbetet och vi har under 

läsåret 16/17 haft fem stycken Tillsammansdagar. Tillsammansdagarna delas upp på 

personalen där de har ansvar för varsin tillsammansdag under läsåret. Fördelningen görs av 

Likabehandlingsteamet. Vi ser att de äldre eleverna är duktiga på att ta hand om de små, och 

dagarna har varit mycket uppskattade av eleverna. Resultatet är en bättre gemenskap mellan 

eleverna, vilket ger större trygghet och förståelse för varandras olikheter. Vi ökar också ”vi”-

känslan på skolan. En förbättring till nästa läsår är att varje klass efter varje genomfört tillfälle 

får göra en utvärdering som lämnas vidare till likabehandlingsteamet för vidare uppföljning. 

Vi upplever att vi har god kontakt med elevernas vårdnadshavare, och det sker både via 

möten, telefon och mail. Kontakten är viktigt för det fortsatta arbetet kring eleverna.  

Vi har under detta läsår fått kurator och skolsköterska som är på plats och det har varit väldigt 

positivt och det fungerar väldigt bra med eleverna.  

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

 Vi anser att vi bör fortsätta vårt arbete kring värdegrunden. Vi behöver träffas 

stadieövergripande och fortsätta våra diskussioner för att få en samsyn. Det är viktigt 

att alla strävar mot samma mål.  

 Det behövs konkreta åtgärder som snabbt och enkelt kan sättas in vid normbrytande 

beteende. Det kan t ex vara att en elev placeras i en annan klass för en dag. 



 

 

15 

 

 

 Vi behöver bli bättre på att dokumentera och synliggöra arbetsmiljön genom att notera 

och rapportera saker som sker under en arbetsdag. 

 Vi önskar mer förebyggande och främjande värdegrundsarbete i klasserna. 

 Rastvärd till nästa termin. Kan vi använda oss av fritidspedagoger? Kan vi ha fler 

rastaktiviteter? 
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6. Kunskaper  

 

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är 

nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt 

utbildning. Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utformande, 

nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.  

Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i 

helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och 

integrera kunskaper i sina olika former. 

Åk 3 

Nationella ämnesprov åk 3     

Nationellt prov (%) 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

 F P To F P To F P To 

Svenska 80 25 53 43 38 40 100 33 67 

Svenska som andraspråk  0 0 0 50 0 33 0 33 17 

Matematik 67 55 61 33 33 33 60 78 68 

 

Måluppfyllelse åk 3 

Måluppfyllelse 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

 F P To F P To F P To 

Svenska 89 75 82 100 63 80 100 40 75 

Svenska som andraspråk  67 33 50 100 100 100 33 25 29 

Matematik 92 73 83 100 44 72 80 100 89 

 

Beskrivning och analys av nationella prov och måluppfyllelse för åk 3 

Analys av de nationella proven åk 3 

Matematik 

I klass tre på Bruksskolan gick det 19 elever i klassen när de nationella proven genomfördes, 

tio flickor och nio pojkar. 

De nationella proven i matematik bestod av nio olika delprov. 

Tretton av klassens elever klarade att nå godkänt resultat på samtliga delprov. Tre elever 

nådde inte godkänt resultat på ett av delproven. Av dem var det två som inte klarade det 

muntliga provet, en av dem har annat modersmål och saknar svenska ord för att uttrycka sig 

matematiskt. Den andra eleven som inte klarade det muntliga provet deltar annars i 
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matematiska diskussioner på ett bra sätt. Kanske påverkades eleven av situationen, vår 

matematikutvecklare höll i diskussionen och han var ny för eleverna. En elev nådde inte 

godkänt resultat på den del som handlade om huvudräkning och då främst så kallade öppna 

utsagor, likhetstecknets betydelse. Det är tydligt att eleven behöver öva mer på det. 

En elev klarade att nå godkänt resultat på sex av de nio delproven och en elev nådde godkänt 

resultat på fyra av de nio delproven. Dessa elever påvisar svårigheter inom flera områden vad 

gäller matematik. 

En elev gjorde inte det muntliga delprovet eftersom eleven gått i svensk skola för kort tid för 

att kunna uttrycka sig matematiskt på svenska. Tack vare studiehandledare kunde eleven 

genomföra de övriga delproven och nådde godkänt resultat på dem.  

Klassen har sedan åk 1 bestått av 17-20 elever. Det har alltid funnits två pedagoger i 

klassrummet. Under åk 1 och 2 har det funnits möjlighet att arbeta i halvklass vissa 

matematiklektioner. Under åk 3 har det inte funnits några delningslektioner men som tidigare 

två pedagoger. Vi har valt att arbeta med klassen samlad och när man tittar på resultatet av de 

nationella proven får vi fundera på om de två elever som inte nådde godkänt på flera av 

delproven hade lyckats bättre om de ibland fått arbeta i ett mindre sammanhang och då tränat 

mer på de moment som de upplevt svåra. I klassen finns flera elever med annat modersmål 

och det är viktigt att de får stöttning när de arbetar med matematik. Den elev som genomförde 

proven med en studiehandledare hade aldrig klarat av att genomföra dem utan detta stöd. 

Språket får inte vara ett hinder när man räknar matematik. 

Svenska och svenska som andraspråk 

I klass tre på Bruksskolan gick det 19 elever i klassen när de nationella proven genomfördes, 

tio flickor och nio pojkar. Av dessa elever bedöms sju stycken enligt SvA, en elev har dock 

varit här för kort tid för att genomföra proven.  

De nationella proven i svenska bestod av åtta delprov. 

Av de 12 som läser svenska var det åtta elever som nådda godkänt resultat på samtliga 

delprov. Av övriga fyra elever är det två som inte nått godkänd nivå på den del som handlar 

om att skriva en berättande text, en elev som inte klarade kraven vad gäller att skriva en 

faktatext med hjälp av stödord samt en elev som vägrade skriva en berättande text. 

Av de sex elever som bedöms enligt SvA och genomfört proven är det en elev som klarar 

godkänt resultat på samtliga delprov. En elev klarar alla delprov utom ett, den del som 

handlade om att skriva en faktatext med hjälp av stödord. De övriga fyra visar stora brister 

både vad gäller läsförståelse- och skrivdelarna. 

Klassen har sedan åk 1 bestått av 17-20 elever. Det har under åk 1-3 varit ganska många 

förändringar i klassen. Elever har slutat och det har fyllts på med nya. Det har alltid funnits 

två pedagoger i klassrummet. Vi har när det funnits behov valt att dela klassen. Eftersom det 

hela tiden har funnits en stor andel elever som läst SvA har de när vi delat klassen arbetat 
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tillsammans med anpassade uppgifter. Detta måste få fortsätta, resultaten visar att de eleverna 

har stora brister både vad gäller att koda av texter och förstå dess innehåll. De måste få 

möjlighet att arbeta med detta på rätt sätt och på rätt nivå. 

Av de fyra elever som läst svenska och inte nått godkänd nivå är det två elever som inte når 

godkänd nivå på den del som handlade om att skriva en faktatext med hjälp av stödord. En av 

dem har i andra sammanhang visat att han klarar av att skriva en enkel faktatext med hjälp av 

stödord. Den andra eleven har haft en ganska långsam läs- och skrivinlärning och når här 

godkänd nivå på båda läsdelarna, dock inte på ena skrivdelen. Eleven kommer antagligen vara 

i behov av kompensatoriska hjälpmedel (skriva på dator och ev få texter upplästa) för att 

fortsätta utvecklas i ämnet. Dessa två elever behöver fortsätta träna på att skriva, både fakta- 

och skönlitterära texter. De behöver aktiv stöttning medan de skriver.  

En elev nådde ej godkänd nivå på den del som handlade om att skriva en påhittad text. Eleven 

påvisar stora svårigheter som inte handlar om inlärning utan är i behov av annat stöd för att 

lyckas. En elev vägrade göra ett av delproven och måste få rätt stöd så att eleven väljer att 

delta i skolarbetet. 

Det är glädjande att se att alla elever som läser svenska klarade samtliga läsförståelseprov. Vi 

ser dock en tydlig skillnad mellan pojkar och flickor. De elever som missat ett delprov var är 

samtliga pojkar. Det är viktigt att fortsätta stötta dem för att utveckla deras förmåga att 

uttrycka sig i skrift. 

Måluppfyllelse åk 3 

Klassen består av 19 elever, tio flickor och nio pojkar. Det har under de tre första åren varit 

ständiga förändringar i klassen, elever har slutat och nya har tillkommit. Antalet har pendlat 

mellan 17 och 20 elever. Det är en arbetsvillig klass och i klassrummet har arbetsron varit bra 

under de tre första åren. 

Bild 

Samtliga 19 elever når målen i ämnet. En elev har dock mycket svårt för att slutföra sina 

arbetsuppgifter och för att fortsätta lyckas inom ämnet kommer denna elev att behöva mycket 

individuellt stöd. 

Engelska 

Av klassens 19 elever når alla utom en målen i ämnet. Den eleven har inte deltagit på ett 

aktivt sätt och det har därför saknats underlag för att göra en bedömning. Denna elev är i 

behov av rätt hjälp för att få en ökad förståelse för att man blir bedömd utifrån vad man visar.  

 

 

SO 
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Av klassens 19 elever är det 16 stycken som når målen och tre stycken som inte når målen. En 

elev har ganska nyligen kommit till Sverige och det är därför svårt att veta vad eleven kan och 

förstår. Eleven har haft visst stöd av studiehandledare i ämnet och har stort behov av att det 

fortsätter. En elev har under den sista en och en halv månaden valt att inte utföra något 

skolarbete och blir därför inte godkänd på alla områden och når då heller inte målen. Eleven 

måste få rätt hjälp för att förstå att hans egna handlingar påverkar honom själv och ingen 

annan. En elev var bortrest och sjuk under ett antal veckor under förra terminen. Eleven har 

sedan inte lämnat in de uppgifter han skulle göra för att ta igen det han missat. Då det i 

klassen finns många elever med annat modersmål är det viktigt att det i fortsättningen finns 

studiehandledare som kan stötta dessa elever. 

Matematik 

Av klassens 19 elever är det två stycken som inte når målen i matematik. Båda dessa elever 

påvisar brister inom flertalet områden vad gäller matematik. De måste få arbeta vidare utifrån 

den nivå de befinner sig på. Det är inte självklart att de kan använda samma material som 

övriga klasskamrater. Båda eleverna har andra modersmål och särskilt en av dem är i behov 

av att få stöttning av studiehandledare när hon har matematik. 

Inför åk 4 behöver de pedagoger som ska arbeta i klassen tänka till vad gäller val av material. 

I klassen finns elever som inte påvisar svårigheter inom ämnet matematik men som tycker det 

är jobbigt att skriva och forma siffror. Dessa elever behöver ett material där de får visa vad de 

kan inom ämnet, inte misslyckas för att de inte förmår skriva siffror i rutor och dra streck med 

linjal. 

Svenska  

12 elever undervisades i ämnet svenska, sju flickor och fem pojkar. 

Av dessa elever är det tre pojkar som inte når målen i ämnet. En behöver öva mer på att skriva 

egna berättelser. Han har hittills använt dator ibland som stöd när han skrivit. Som det ser ut i 

dagsläget kommer det att finnas behov av att få fortsätta skriva på dator. Han behöver också 

stöttning under sitt skrivande för att utvecklas. En elev påvisar stora svårigheter som inte 

handlar om inlärning. Han är i behov av mycket individuell stöttning. Han behöver också få 

möjlighet att arbeta själv tillsammans med en vuxen som kan hjälpa honom att fokusera på det 

arbete han ska utföra. Under åk 3 har han haft individuell stöttning på ett fåtal lektioner, dock 

inga svensklektioner. Eftersom klassen har många elever som har annat modermål har inte 

tiden räckt till både för att tillgodose deras behov och ge denna elev individuellt stöd. En elev 

når inte målen p g a att han inte visat att han kan skriva en berättelse som når de krav som 

ställs i åk 3. Han har vägrat att utföra något arbete den sista en och en halv månaden.  Eleven 

måste få rätt hjälp för att förstå att hans egna handlingar påverkar honom själv och ingen 

annan. 

SvA 
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Av klassens 19 elever är det sju stycken som bedöms enligt SvA. Av dessa sju är det två som 

når kunskapskraven i ämnet. 

Under året har dessa elever arbetat i en liten grupp på de flesta av våra svensklektioner. 

Gruppen har arbetat för att utveckla elevernas språk i svenska, både muntligt och skriftligt, 

samt analyserat texter. Eleverna har haft anpassad läsläxa varje vecka, med genomgång och 

bearbetning av text.  

En elev kom från mottagningsenhet till klassen vid vårterminens start och har haft all sin 

SVA-undervisning på mottagningsenheten under terminen. Han har dock varit för kort tid i 

Sverige för att uppnå kunskapsmålen i SvA. Han behöver fortsatt intensivträning samt mycket 

stöd, även på sitt eget språk av studiehandledare. 

Tre av eleverna har inte gått i svensk skola under hela lågstadieperioden och har därför inte de 

kunskaper som krävs för att nå målen i åk 3. Vi ser utveckling hos eleverna och med fortsatt 

riktat stöd kommer de förhoppningsvis nå kunskapskraven längre fram.  

Kring en elev har vi önskemål om hjälp av logoped för att se elevens starka och svaga sidor 

och därmed kunna ge stöttning på rätt sätt.  

Det är glädjande att se att två av eleverna som fått extra stöttning sedan åk 1 nu når målen i 

ämnet SvA.   

Idrott 

I klass 3 går det 19 elever och mer än hälften av eleverna når ej målen i ämnet. Det beror 

främst på att eleverna inte klarar simprovet för åk 3 som är 25 meter bröstsim och 5 – 10 

meter ryggsim. Eleverna i klass 3 som hade det största behovet av simträning fick endast 

undervisning vid tre tillfällen. De elever med lite mer simkunskap men ej tillräckligt fick 

också för få tillfällen till simundervisning. Det är alldeles för lite. För att få en högre 

måluppfyllelse i åk 3 behöver simundervisningen tidigareläggas. Den bör starta redan i 

förskoleklass. Behov finns också av intensivundervisning. Det är viktigt att våra nyanlända 

elever så snart som möjligt får simundervisning då dessa elever ofta saknar kunskaper inom 

simning.  

Vi ser också att vissa elever, främst pojkar, har svårt att visa sina förmågor vad gäller området 

rörelse till musik. Det är viktigt att vi i fortsättningen lägger vikt vid att få pojkarna att förstå 

att de måste utföra alla moment på ett bra sätt för att nå de högre kunskapskraven. 

NO och Teknik 

Av klassens 19 elever är det 18 som når kunskapsmålen i ämnet NO. Den elev som inte når 

godkänt i ämnet har ganska nyligen kommit till Sverige och det är därför svårt att veta vad 

eleven kan och förstår. Eleven har haft visst stöd av studiehandledare i ämnet och för att ge 

honom möjlighet att nå kommande mål är det viktigt med fortsatt stöttning av 

studiehandledare.  
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I ämnet teknik når samtliga elever målen.  

Klassen är bra på att samtala och diskutera. Det är viktigt att fortsätta använda ett varierat 

arbete med diskussioner, arbetsuppgifter, film och praktiskt arbete. Detta tillsammans gynnar 

förståelsen för kunskaperna som ska läsas in. 

Musik 

Alla Godkända 

 

En grupp som, när alla deltar, presterar väldigt bra och där gruppen som helhet är bra på att 

inte låta sig distraheras om/när det uppkommer störningsmoment i form av att någon elev 

väljer att inte delta i undervisningen fullt ut. 

 

Det har fungerat väldigt bra att vara två lärare. Jag tycker att min kollega har varit lätt att 

samarbeta med och för mig, som inte är på plats mer än en dag i veckan, har det varit 

värdefullt att ha någon på plats som har kunnat framföra information från och till mig. 

 

Åk 6 

Nationella ämnesprov åk 6 

 

Måluppfyllelse 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Nationellt prov (%) F P To F P To F P To 

Svenska 89 67 76 100 69 85 100 78 88 

Svenska som andraspråk 100 - 100 100 33 50 50 80 71 

Matematik 78 69 73 93 67 82 80 57 67 

Engelska 90 92 91 73 84 79 90 93 92 

Biologi 100 54 73 - - - - - - 

Fysik - - - - - - - - - 

Kemi - - - - - - - - - 

Historia 78 42 57 - - - - - - 

Religion - - - - - - - - - 

Samhällskunskap - - - - - - - - - 

 

Kommentar: Från läsåret 2015/2016 genomförs inga nationella prov för åk 6 i NO och SO. 

 

 

 

Åk 6 

Måluppfyllelse åk 6  
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 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Måluppfyllelse (%) F P To F P To F P To 

Bild 90 79 83 93 95 94 100 100 100 

Engelska 60 71 67 73 80 77 90 93 92 

Hem- och 

konsumentkunskap 

90 100 96 100 100 100 100 100 100 

Idrott och hälsa 90 86 88 93 95 94 100 93 96 

Matematik 70 79 75 87 70 77 90 64 75 

Modersmål 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Musik 90 71 79 93 95 94 100 100 100 

Naturorienterande ämnen - - - - - - - - - 

     Biologi 100 79 88 93 85 89 100 100 100 

     Fysik 80 79 79 93 95 94 100 93 96 

     Kemi  90 79 83 86 90 88 100 86 92 

(Samhällsorienterande ämnen - - - - - - - - - 

     Geografi 80 86 83 93 85 89 100 86 92 

     Historia 80 86 83 93 90 91 100 64 79 

     Religionskunskap 90 86 88 100 95 97 100 71 83 

     Samhällskunskap  80 86 83 87 85 86 100 86 92 

Slöjd  90 100 96 100 95 97 100 100 100 

Svenska 78 67 71 100 71 85 100 67 82 

Svenska som andraspråk 0 0 0 50 83 75 100 40 57 

Teknik  70 79 75 93 95 94 100 93 96 

 

Beskrivning och analys av nationella prov och måluppfyllelse för åk 6 

I klassen finns totalt 25 elever men en elev ska bedömas utifrån särskolans kursplan och finns 

därför inte med i denna sammanställning och analys. 

Engelska åk 6 

Av 24 elever är det 1 pojke och 1 flicka som ej når målen i engelska för åk 6.  

Pojken har annat modersmål och svårt med inlärning, klarar ej läxor ex. Han har datastöd och 

tränar där på att skriva och arbeta med grammatik på enkel engelska, samt har anpassat 

material som han arbetar med, ofta i liten grupp och tillsammans med studiehandledare en 

lektion i veckan. Han har ett gott engagemang, men svag självkänsla. Flickan som ej når 

målen har ett svagt ordförråd och svårt att förstå och prata enkel engelska. Hon tränar efter 

bästa förmåga, vill mycket, men låser sig och har svårigheter då det gäller att prestera. Hon 

har svårigheter att befästa och använda sina kunskaper i engelska.  

Vi har under terminen arbetat med två större projekt, en läsecirkel i grupp med böcker 

anpassade efter förmåga och ett enskilt skrivprojekt som också anpassats efter förmåga. 

Arbetet har skett i helklass med två pedagoger närvarande som stöttat upp i grupperna där det 

har behövts. Det är flera stycken som behöver ”en till en”-stöd i början av arbetet och under 

lektionen för att hålla arbetet igång. Studiehandledare har varit ett stöd under en lektion i 

veckan. De har suttit i grupp även under det enskilda skrivprojektet, och båda arbetena har 

fallit väl ut, då klassen med stöd arbetat bra självständigt och stöttat varandra.  
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Jag tror att en del i att vi lyckats med det i ämnet engelska har att göra med att varje elev 

enskilt fått veta sitt omdöme, vad de har gjort bra och vad kan de göra bättre, efter varje 

termin sedan höstterminen i åk 3. Det har skapat en förståelse för vad de ska träna på, vad 

man kan utveckla och vad man faktiskt är bra på redan.  

Arbetssättet med att arbeta i block kommer vi att fortsätta med för att det känns som ett bra 

sätt att få med fler elever då det går att nivåanpassa på individnivå. Vi ser också att eleverna 

får ökad förståelse för kunskaper och förmågor om man delar upp dem på det här sättet.  

Analys nationella prov 

Det är pojkarna som är i majoritet i betygen C-A Det är en flicka och en pojke representerade 

på betyget F. 

Gruppen är stark muntligt, framför allt pojkarna, och behöver fortsätta arbeta med de 

skriftliga delarna. Detta märks på VT:s betyg som på några stycken är lägre än HT:s betyg. 

Flickorna i gruppen har gjort bättre resultat på de skriftliga delarna.  

Denna skillnad tror vi beror på att pojkarna är i majoritet och tar plats, flickorna är blyga och 

tycker därför det är svårt att prata inför klassen. I mindre grupp eller grupp med bara flickor 

visar de att de har förmågan men måste fortsätta träna. 

Betyg 

 Pojkar Flickor Totalt 

A 2 2 4 

B 1  1 

C 4 4 8 

D 4 1 5 

E 2 2 4 

F 1 1 2 

 

 

 

NP engelska 

 Pojkar Flickor Totalt 

A 1 1 2 



 

 

24 

 

 

B 2  2 

C 7 2 9 

D 2 1 3 

E 1 5 6 

F 1 1 2 

 

Bild åk 6 

Alla elever (24) i åk 6 har minst E i sitt betyg i bild.  

Analys: För att eleverna ska kunna nå högre betyg måste vi fortsätta att prata om vilka 

förmågor vi arbetar med för att få dem mer delaktiga och förstå anledningen till att ta eget 

ansvar för sina studier. Tvålärarsystemet är en stor tillgång. Att vi bara haft bild halva 

terminen och därför längre pass har varit mycket positivt, detta vore önskvärt i fler årskurser. 

Detta har gjort att fler elever hunnit slutföra sina arbeten på ett mer frekvent sätt.  

Betyg 

 Pojkar Flickor Totalt 

A  2 2 

B 2  2 

C 2 3 5 

D 5 3 8 

E 5 2 7 

F    

Svenska åk 6 

Av de 17 elever som bedöms i svenska är det 3 pojkar som inte når målen. I klassen finns 7 

elever som bedöms i SvA. Av dessa är det 3 pojkar som inte uppnår målen. 

En av eleverna har diagnosen dyslexi. En av pojkarna som inte når målen har stora svårigheter 

i läs och skriv. De har personliga datorer som hjälpmedel. Den tredje pojken har 

koncentrationssvårigheter och bristande studiemotivation.  

Utav SvA-eleverna så har två pojkar koncentrationssvårigheter och bristande 

studiemotivation. Den tredje eleven saknar grunderna i det svenska språket och det försvårar 

hans arbete och motivation. 
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Vi har i största möjliga mån delat klassen i mindre grupper. Vi har haft SvA-undervisning 90 

min/vecka. Vi har haft studiehandledare en lektion/vecka. Vi har haft gemensamma 

genomgångar och individuella. Vi har stöttat de i svårigheter under arbetets gång.  

Analys: En stor grupp med många som behöver mycket stöd och hjälp, förutom de som inte 

nått målen finns en grupp som ligger precis på gränsen och behöver mycket stöttning. 

Arbetsron i gruppen hämmar fortfarande många men vi har delat klassen vid de flesta 

tillfällen för att få till bättre arbetsro. Vi har fortsatt arbeta med vikten av eget ansvar och 

struktur för att stärka individen inför kommande utmaningar.  

Nationella prov i svenska/SvA 

De nationella proven i svenska samt svenska som andraspråk bestod av 5 delar, ett muntligt, 

två läsförståelsedelar där eleverna läser texter och svara på frågor med alternativ samt två 

skrivdelar där eleverna själva producerar en berättande text samt en sakprosatext.  

På de nationella proven i svenska har 2 pojkar fått betyget F. I SvA har en pojke och en flicka 

fått betyget F. 

 

Betyg svenska 

 Pojkar Flickor Totalt 

A  1 1 

B  1 1 

C 2 2 4 

D 3 1 4 

E 2 3 5 

F 2  2 

 

 

 

Betyg SvA 

 Pojkar Flickor Totalt 

A      

B      
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C  1 1 

D 1  1 

E 1 1 2 

F 3  3 

 

Nationella prov svenska 

 Pojkar Flickor Totalt 

A  1 1 

B  1 1 

C 1 2 3 

D 3 1 4 

E 3 3 6 

F 2  2 

 

Nationella prov SvA 

 Pojkar Flickor Totalt 

A    

B    

C  

D 1 1 2 

E 3  3 

F 1 1 2 

Analys Nationella prov 

Vi kan se att det är flickor som är representerade på betygen A och B i svenska. När det gäller 

resterande godkända betyg så är det jämnt mellan könen. Det är dock bara pojkar 

representerade på betyget F. Här har en av pojkarna som klarat det nationella provet fått ett F i 

betyg p.g.a. sina svåra läs- och skrivsvårigheter. 
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I ämnet SvA är det inga som har de högre betygen C, B och A. Flickan som fick betyget F på 

nationella provet i SvA är nyanländ, kom i november, och borde kanske inte ha deltagit. Hon 

har dock utvecklats och uppnått målen i ämnet SvA med betyget E. Två utav pojkarna som 

klarade nationella provet har fått betyget F. Det beror på att de inte har visat sina kunskaper 

genom att inte lämnat in sina arbetsuppgifter eller deltagit muntligt och skriftligt på 

lektionerna.  

Geografi åk 6 

I gruppen finns 24 elever och av dessa är det två pojkar som inte har uppnått kunskapskraven.  

De har inte lyckats formulerat sig i varken text eller muntligt i detta ämne trots handledning 

och hjälp från oss pedagoger.  

Betyg 

 Pojkar Flickor Totalt 

A    

B    

C 4 5 9 

D 1 1 2 

E 6 5 11 

F 2  2 

Historia åk 6 

I gruppen finns 24 elever, av dessa är det pojkar som inte nått betyg E i ämnet. 

De har inte lyckats formulerat sig i varken text eller muntligt i detta ämne trots fortsatt 

handledning och hjälp från oss pedagoger. Arbetsuppgifterna har anpassats för att eleven ska 

kunna genomföra dem och vissa uppgifter görs muntligt. 

 

 

Betyg 

 Pojkar Flickor Totalt 

A    

B    
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C 1 3 4 

D 5 1 6 

E 3 6 9 

F 5  5 

 

Religion år 6 

I gruppen finns 24 elever och fyra pojkar som inte uppnått kunskapskraven. 

Två av pojkarna har likartade svårigheter med att formulerat sig i text och muntligt. De har 

inte lyckats med detta ämne trots handledning och hjälp från oss pedagoger. 

Arbetsuppgifterna har anpassats för den ena eleven vid de flesta moment för att han ska kunna 

genomföra dem och då har nivån inte blivit tillräcklig för åk 6 kunskapskrav. De andra två 

eleverna har inte varit delaktiga i de uppgifter övriga klassen gjort och därför inte riktigt hängt 

med trots stöttning från oss pedagoger. De har valt att göra andra saker under lektionstid. 

Betyg 

 Pojkar Flickor Totalt 

A    

B    

C 2 3 5 

D 2 1 3 

E 7 5 12 

F 4  4 

 

Samhällskunskap år 6 

I gruppen finns 24 elever och av dessa är det två som inte har uppnått betyget E.  

Betyg 

 Pojkar Flickor Totalt 

A    

B    
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C 3 4 7 

D 3 2 5 

E 6 4 10 

F 2  2 

Analys för samtliga SO-ämnen 

En stor grupp med många som behöver mycket stöd och hjälp, förutom de som inte nått målen 

finns en grupp som ligger precis på gränsen och behöver mycket stöttning. Arbetsron i 

gruppen har under våren fortsatt blivit bättre och samtal om förmågorna, eget ansvar och 

struktur börjar ge effekt.  

Vi kommer fortsätta arbeta med olika undervisningsformer och arbetsmaterial för att 

tillgodose så många elever och inlärningsformer som möjligt även i våra ”nya” klasser. Vad? 

Hur? och Varför? står i fokus. Vi fortsätter diskutera och göra upp med eleverna för att få 

bättre arbetsklimat och fortsätter samtala om ansvar och arbetsro med de som har svårast att 

hålla fokus.  

Matematik åk 6 

I klassen finns 24 elever. Av dessa är det 6 stycken som inte når målen, fem pojkar och en 

flicka. 

En av pojkarna har stora inlärningssvårigheter. En pojke har svårt med språket och det har 

framkommit tydligare ju svårare uppgifterna blivit. Två av pojkarna har svårt med 

koncentrationen och väljer att göra andra saker än det som förväntas av dem. Flickan och en 

av pojkarna har fortfarande brister i förkunskaperna trots stöd av olika slag. De har svårt att 

förstå, ibland förstår de allt jättebra och vissa dagar förstår de inte alls. Alla dessa elever 

behöver mycket tid för repetition. 

Vi har under våren fortsatt att dela klassen i två grupper för att alla elever ska få lugn och ro 

och för att vi pedagoger ska ha möjlighet att hinna ge alla elever det stöd/utmaningar de 

behöver. Grupperna har varit nivågrupperade i viss utsträckning. Där den ena gruppen lagt 

stor vikt vid att repetera grunderna. En lektion i veckan har vi arbetat med problemlösning där 

elever har tränat flera förmågor. De sista veckorna gjorde vi grupper utifrån resultaten på NP 

för att ge extra stöd till de som behövde.  

Analys: Trots att vi under vårterminen valt att arbeta med klassen i två grupper har vi inte 

lyckats hjälpa alla till ett E i betyg.  

Problemlösningslektionerna varje vecka har stärkt eleverna och motståndet mot den typen av 

uppgifter har minskat. 
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Det är viktigt att vi fortsätter fokusera på att se alla elever och se till att alla får det stöd de 

behöver. Vi ska arbeta med alla förmågor och vi pedagoger ska bli bättre på att tydliggöra 

förmågorna vi arbetar med.  

Även om vi inte lyckats fullt ut än håller vi fast vid att de mindre grupperna gör att vi når fler 

elever vid genomgång. Vi fortsätter repetera baskunskaper för att stärka elevernas självkänsla. 

Vi använder bildstöd. Vi tror också på att låta eleverna själva sätta upp arbetsmål för 

lektionerna med stöd från oss pedagoger för att känna delaktighet.  

Att vi diskuterar och analyserar tillsammans är en viktig del i arbetet med matematik då vi sett 

att det är detta som är svårt vid de nationella proven. 

Vi måste också lägga mer tid på begrepp och textuppgifter då vi märkt att läsförståelsen 

ställer till det ibland.  

Analys Nationella prov matematik 

Vi kan se att det är flickor som är representerade på betygen C och B i matematik. När det 

gäller resterande godkända betyg så är det jämnt mellan könen. Det är mest pojkar 

representerade på betyget F. En flicka och en pojke har dock utvecklats och uppnått målen i 

ämnet matematik med betyget E. Några elever har visat mer kunskaper och fått högre betyg 

än på nationella provet.  

Betyg 

 Pojkar Flickor Totalt 

A  1 1 

B  1 1 

C 1 1 2 

D 4 4 8 

E 4 2 6 

F 5 1 6  

 

 

Nationella prov Matematik 

 Pojkar Flickor Totalt 

A    

B  1 1 
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C  1 1 

D 1 1 2 

E 7 5 12 

F 6 2 8 

 

NO och teknik åk 6 

Vi har under läsåret läst ämnena biologi, fysik, kemi och teknik uppdelade i olika områden. I 

vissa arbetsområden har fler än ett ämne ingått. 

Klass 6 har haft NO- och teknikundervisning vid tre tillfällen i veckan och de har alltid haft 

två undervisande lärare. 

Klass 6 består av 24 elever, varav 10 flickor och 14 pojkar. 

Biologi: Samtliga elever har uppnått målen i ämnet. 

Fysik: Vi har 1 pojke som ej nått målen. Denna elev har inte lämnat in uppgifter. Han har 

deltagit i undervisningen men ej varit tillräckligt koncentrerad för att få uppgifter genomförda. 

Kemi: Vi har 2 pojkar som ej nått målen. Dessa elever har inte lämnat in uppgifter. De har 

deltagit i undervisningen men ej varit tillräckligt koncentrerade för att få uppgifter 

genomförda. En av dessa har annat modersmål och saknar helhetsförståelse. 

Teknik: Vi har 1 pojke som ej nått målen. Denna elev har inte lämnat in uppgifter. Han har 

deltagit i undervisningen men ej varit tillräckligt koncentrerad för att få uppgifter genomförda. 

En av pojkarna når inte målen i fysik, kemi och teknik. Denne pojke har stora 

koncentrationssvårigheter och stark oro, vilket gör att han ej kan sitta stilla tillräckligt länge så 

han får arbete genomfört. Utredning är på gång. Han har haft extra anpassningar som övergått 

till åtgärdsprogram. 

Den andre pojken som ej uppnått målen i kemi har annat modersmål. Denne pojke har under 

lång tid haft studiehandledare till hands under vissa lektioner. Detta har ändå inte varit 

tillräckligt för att han skulle kunna uppnå målen i kemi. 

Ett varierat arbetssätt har bedrivits där ibland muntliga genomgångar, diskussioner, teoretiska 

uppgifter, film, praktiska uppgifter och begreppsförtydligande uppgifter. Inför läxförhör och 

prov har vissa elever fått färdiga anteckningar för påläsning, anpassat material samt muntliga 

prov och kompletteringar. Vissa elever har kompensatoriskt hjälpmedel i form av dator. 

Betygsresultat 

Biologi 
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  Flickor Pojkar Totalt 

A  1 0 1 

B  1 0 1 

C   3 1 4 

D  2 5 7 

E  3 8 11 

F  0 0 0 

Fysik 

  Flickor Pojkar Totalt 

A  2 0 2 

B  0 0 0 

C   2 0 2 

D  3 5 8 

E  3 8 11 

F  0 1 1 

Kemi 

  Flickor Pojkar Totalt 

A  2 0 2 

B  1 0 1 

C   3 2 5 

D  2 4 6 

E  2 6 8 

F  0 2 2 

Teknik 

  Flickor Pojkar Totalt 

A  2 0 2 
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B  1 0 1 

C   1 1 2 

D  5 3 8 

E  1 9 10 

F  0 1 1 

Vi bör se över vårt arbetssätt och material om vi ska öka måluppfyllelsen för samtliga elever. 

Ofta fokuserar vi på de som nätt och jämt eller ej uppnår målen, vi tänker för lite på de elever 

som ligger på mellanbetyg. Alla elever har rätt till stöd och utmaningar för att nå högre 

oavsett var de finns i betygsskalan. Här kan vi planera mer utifrån vårt tvålärarsystem. Vi bör 

utnyttja det systemet på bättre sätt.   

Att arbeta mer tematiskt vore en väg att gå, för ökad måluppfyllelse. Detta arbetssätt skulle 

spara tid i läsårsplaneringen och ge fler bedömningsmöjligheter. Eleverna möter då olika 

typer av texter blandat med praktiskt arbete och det gynnar helhetsförståelsen. Dock krävs tid 

för samplanering över ämnena.  

Idrott och Hälsa åk 6 
 

Vid terminens slut var det 26 elever varav en elev enbart varit med vid några få tillfällen som 

kommit från mottagningsenhet. En elev har haft annan undervisning enligt särskolans läroplan 

och får därför inte betyg.  Av dessa är det 1 elev som inte når målet i ämnet. Orsaken till att 

eleven inte når målen är dennes otillräckliga kunskaper i simning. 

 

Varje lektion startas med en tydlig genomgång vad vi ska göra, hur och varför. Det är för att 

varje elev ska veta vad som krävs och vad som förväntas av dem. Det är viktigt att visa 

eleverna kraven på ett skriftligt, bildligt och muntligt sätt, eftersom elever tar till sig kunskap 

på olika sätt. 

Gruppen i det stora hela har fungerat mycket bra men det finns några elever som är i 

svårigheter och behöver mer styrning och hjälp. 

 

 

 

 

Omdömesanalys:  
 

Gruppen har fungerat mycket bra och det tror vi beror på att vi har haft tydliga genomgångar 

där vi förklarat hur övningarna ska göras och varför vi gör dem. En trygghet tror vi också 

beror på att vi har samma rutiner varje gång, från start till avslut. En svårighet som vi nu sett 

är när vi bedriver undervisning ute är att genomgången sker på olika sätt. Det är svårare att 

fånga elevernas uppmärksamhet ute. För övrigt så har utelektionerna fungerat bra. 
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Detta läsår har alla elever som inte klarat simprovet i åk 6 fått simundervisning en gång i 

veckan. Detta påvisar att denna simundervisning inte är effektiv, så vi önskar få intensiv 

simundervisning för äldre elever. Simundervisning bör också ske i tidigare ålder, i 

förskoleklass. 

 

Vi ser också att momentet rörelse till musik är svårt för vissa elever. En utvecklingsmöjlighet 

är att ge eleverna chans att själva påverka innehåll inom detta område. Vi kan också utöka 

samarbetet med musikskolan där det finns en danspedagog. 

 

Ytterligare en utvecklingsmöjlighet för att få eleverna delaktiga i både planering och ansvar är 

att ge dem t ex en uppgift inför en lektion. Det kan vara t ex att planera och genomföra en 

uppvärmning. Då har alla en möjlighet att få göra något som man själv gillar och de andra 

eleverna får då träna på att visa hänsyn och respekt. 

 

För att eleverna ska nå en högre måluppfyllelse bör vi få dem att förstå att ämnet idrott och 

hälsa har både teori och praktik. 

 

Betygsresultat 

 

Idrott och hälsa 

 

    Flickor  Pojkar  Totalt 

 

   A 1  1  2 

 

   B 5  2  7 

 

   C 2  3  5 

 

   D 1  4  5 

 

   E 1  3  4 

 

   F -  1  1 

 

Resultat i betyg i ämnet idrott och hälsa: Totalt 26 elever av dessa har 23 uppnått målen. Av de 

som ej uppnått målen har en elev endast deltagit vid få tillfällen och kan därför inte 

betygssättas. En elev har haft annan undervisning enligt särskolans läroplan och får därför inte 

betyg. 

 

Musik 

Sammanställning av betyg: E-8 st, D-8 st, C- 5 st, B-2 st, A-1 st 

 

En klass där betygen är ganska jämnt fördelat mellan pojkar och flickor. Det var några elever 
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som sänkte betyget och någon som höjde betygen från höstterminen.  

 

Många av eleverna har inte deltagit aktivt i all undervisning och på grund av detta har de inte 

tagit till sig instruktionerna om hur uppgiften ska genomföras och då har de inte kunnat visa 

sina färdigheter/kunskaper fullt ut.  

Min bedömning är att de här eleverna hade nått ett högre betyg, högre än E eller D, om de 

deltagit mer aktivt i lektionerna. 

 

Underlag för analys i ämnena slöjd och hemkunskap saknas. 

 

Ogiltig frånvaro 

 

 

 

Kommentar: Den ogiltiga frånvaron har sjunkit kraftigt jämfört med tidigare läsår. Detta 

beror till stor del på en tätare kommunikation med våra vårdnadshavare med annat modersmål 

än svenska. Här hjälper våra studiehandledare till. Ogiltig frånvaro beror till största delen på 

missuppfattningar på grund av språkförbistring vilket visas även på årets resultat där 11 av 

eleverna har annat modersmål än svenska. 9 elever påvisar dessutom en ogiltig frånvaro på 

mindre än 1%. Övriga pågår det aktiva åtgärder kring. 

  

Åtgärdsprogram 

 

 

Kommentar: Antalet åtgärdsprogram har sjunkit något jämfört med tidigare år. Många elever 

har dock Extra anpassningar av olika omfattande grad. 

Särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning 

 

 

 

 

Ogiltig 

frånvaro 
2014/2015 2015/2016 2016/2017 

 F P To F P To F P To 

Åk 1-6 13 38 51 17 32 49 4 11 15 

Åtgärdsprogram 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

 F P To F P To F P To 

Åk 1-6 7 14 21 4 21 25 5 11 16 

Särskild 

undervisning 

eller enskild 

undervisning 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

 F P To F P To F P To 

Åk 1-6 0 2 2 0 3 3 0 2 2 
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Kommentar: 2 elever, båda pojkar, har under delar av läsåret varit placerade i särskild 

undervisningsgrupp. En av eleverna kommer finnas kvar under uppstarten av läsåret 

2017/2018. 

Anpassad studiegång 

 

 

 

Kommentar 

Den betydande skillnaden från läsåret 2014/2015 beror på omorganisationen från en 

förberedelsegrupp till en mottagningsenhet. Efter kartläggningsperioden på 2 månader läser 

nu de nyanlända eleverna samtliga ämnen direkt med stöd av studiehandledare. De fördelas 

dessutom ut på kommunens tre F-6-skolor vilket tidigare inte var fallet då alla skrevs in på 

Bruksskolan. De elever som har anpassad studiegång går i särskild undervisningsgrupp. 

Handledning på modersmål 

 

 

 

Kommentar 

Behovet har inte ökat de senaste åren men däremot har kommunen utökat möjligheterna att 

erbjuda studiehandledning på modersmålet. Minimum per elev är satt till 1h/vecka under 

elevens 4 första år i Sverige. Behovet är dock större än 1h/vecka och nyrekrytering av 

studiehandledare har skett.  

 

 

Modersmålsundervisning 

 

 

 

 

Anpassad 

studiegång 
2014/2015 2015/2016 2016/2017 

 F P To F P To F P To 

Åk 1-6 8 6 14 1 2 3 0 2 2 

Handledning 

på 

modersmål 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

 F P To F P To F P To 

Åk 1-6 5 4 9 8 8 16 13 10 23 

Modersmåls-

undervisning 

2015/2016 2016/2017 

Åk 1-6 F P To F P To 

Arabiska 7 5 12 6 6 12 

Dari 1 1 2 1 1 2 

Somaliska 0 5 5 - - - 

Thailändska 1 4 5 1 4 5 

Tigrinja 3 4 7 7 4 11 

Polska - - - 1 0 1 
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ENHETENS MÅL 

Ge alla elever möjlighet att lägst nå målen i alla ämnen 

Svenska som andraspråk ska ges till elever som har behov av det 

 

Studiehandledning på modersmålet ska ges till elever som har behov av det 

 

Hur når vi målen? 

Pedagogiska planeringar kopplade till Lgr-11 ska upprättas i samtliga ämnen. 

 

Skriftliga omdömen ska skrivas kontinuerligt i samtliga ämnen där det tydligt ska framgå vad 

eleven ska utveckla för att nå en högre kunskapsnivå. 

 

De elever som riskerar att ej uppnå målen ska få extra anpassningar och särskilt stöd utifrån 

rutinpärmens riktlinjer. 

 

Ökat samarbete mellan mentor/ämneslärare/fritids. 

 

Kompetensutveckling i form av matematik- och läslyftet och fortsatt inkluderingsarbete för att 

möjliggöra en tillgänglig undervisning för alla elever. 

 

Pedagogiska planeringar delges fritidshemmen för att möjliggöra att fritidshemmen är ett 

komplement och kompensatoriskt stöd i elevernas kunskapsutveckling. 

 

Elever som enligt beslut ska ha SvA, ska få all sin undervisning inom ämnet i enlighet med 
kursplanen för Svenska som andraspråk. Vid vissa tillfällen sker detta inom klassens ram. 
 
SvA ska genomsyra all undervisning i samtliga ämnen. 

 

Studiehandledning ska ges i våra 5 stora språkgrupper (dari, thai, arabiska, somaliska och 
tigrinja) minst en timme i veckan under elevens fyra första år i Sverige. 
 
 
 

Stimulans 

Åk 2 Åk 5 

Genomsnitt Genomsnitt 

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära 

mig mer 
3,42 2,65 

Jag känner att jag lär mig viktiga saker i skolan 3,73 3,38 
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 3,58 3,02 

Anpassning efter elevens behov/Utmaningar 

    

  

Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag 

behöver det 
3,87 3,57 

Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så 

att jag förstår 
3,75 3,57 

Jag känner att jag kan få svårare uppgifter om jag vill 

nå ett högre betyg 
3,28 3,50 

 3,63 3,55 

Analys av elevenkät 

Åk 2 

Enkäten visar att eleverna tycker att undervisningens innehåll är viktigt. Vi kan även se en 

ökning bland eleverna gällande viljan att lära sig mer, i jämförelse med elevenkäten från 

2015/2016. Eleverna upplever dock att de inte alltid får den hjälp som de vill ha, vilket 

påvisar en försämring sedan 2015/2016. Vår uppfattning är dock att denna försämring beror 

på den aktuella gruppens behov, och att ytterligare underlag krävs för vidare analys. 

Enligt resultaten kan man utläsa att eleverna upplever att de till viss del inte kan få ta del av 

svårare och mer utmanande uppgifter om de efterfrågar detta. Detta handlar dock snarare om 

att eleverna upplever att de redan är utmanade på sin nivå varav de inte är i behov av 

”svårare” uppgifter i dagsläget. Detta har framkommit vid samtal med eleverna i samband 

med enkäterna. Eleverna hade nämligen mycket svårt att tolka och förstå enkätens frågor 

varav i princip samtliga frågor krävde en vidare och mer elevnära förklaring för att kunna 

besvaras. 

 

 

Åk 5 

Stimulans 

Resultatet i enkäten visar att vi bör arbeta intensivt mot att få eleverna mer stimulerade i 

skolarbetet. Det är viktigt att vi pedagoger tar till oss resultatet från enkäten och aktivt arbetar 

med den här frågan.  

Anpassning efter elevens behov/utmaningar 
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I klass 5 finns det många elever med stort behov av ”en till en”-instruktioner/hjälp. Enkäten 

visar att vi ändå lyckas till stor del att individanpassa undervisningen för att alla elever ska 

arbeta utifrån sin nivå.  

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

Vi har under höstterminen haft en ökad täckning av studiehandledare i språken somaliska, 

arabiska, dari, thai och tigrinja för våra elever i åk 1-6. Vi ser att det är mer täckning i åk 4-6 

och det är värdefullt för dessa elevers inkludering i klass och med ämnen där de möter nya 

begrepp varje dag. Målet är att varje elev med studiehandledning ska nå kunskapskraven i åk 

3 och 6, och vi ser att studiehandledarna ökar dessa elevers förmåga att både socialt och 

kunskapsmässigt nå målen i skolan.  

De har bidragit med stöd på flera sätt som är värdefulla för våra elever, tolkning i 

utvecklingssamtal vid behov, föräldrakontakter på telefon och i skolan, begreppsträning i 

speciellt matematik, NO och SO.  

 

Vi ser ett behov av ökad täckning i åk 1-3 också, då språket är ett hinder även för mindre 

barn. Där är behovet idag främst i arabiska. Vi har en stor fördel i att studiehandledarna har en 

egen arbetsplats i stora huset, vilket innebär att de finns nära till hands för planering och 

vidare arbete. De är viktiga i utvärdering av elevernas kunskaper då de ofta får göra muntliga 

prov med eleverna på eget språk för att säkerställa att kunskaperna sitter.  

 

Vårt mål är att samarbetet med studiehandledarna ska öka, och det ligger på oss att inkludera 

dem i arbetet med de elever de arbetar med. 

 

Under höstterminen har åk 1-2 fått tillgång till SvA, där SvA skett i liten grupp. Detta har 

varit väldigt värdefullt då det möjliggör en mer intensiv språkträning.  

Något som behöver utvecklas är att regelbundet träffas för samplanering mellan mentorer och 

SvA-lärare, för att utnyttja denna resurs på bästa möjliga sätt.  

 

Vi har genomfört klasskonferenser där vi lyft elever i behov av extra stöd för att nå målen. 

Detta har varit positivt då man fått tillfälle att uppmärksamma alla elever på skolan och deras 

behov för fortsatt utveckling. Det är viktigt att EHT får helheten av klasserna för större 

överblick i arbetet med klassen.  

 

Vi har haft extra anpassningar för ett flertal elever som kontinuerligt utvärderas. Vissa extra 

anpassningar har vi sett gagnar samtliga elever i klassen, exempelvis bildstöd och användning 

av IT i undervisningen. Vi ser att det är ett bra sätt att arbeta på, det blir enklare för elev och 

föräldrar med en tydlig bild av vad vi arbetar med för eleven. Att tydligt utvärdera dem ger 

möjlighet till analys av det man arbetat med, vad vi kan göra bättre och vad som har fungerat 

bra.  
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Samarbete mellan skolan och fritids ser vi fortfarande är en svårighet att få till. Arbetstider 

med elever krockar och möten mentor – fritidspedagog blir svårt att få till tidsmässigt då de 

har barnen omlott. En lösning skulle kunna vara schemalagt möte för personalen. I dagsläget 

har alla klasser en pärm där fritidspedagogerna får gå och läsa åtgärdsprogram och extra 

anpassningar för kännedom på eget ansvar, och på edWise finns de pedagogiska 

planeringarna. En utvecklingsmöjlighet är att ge fritidspedagogerna tillgång till omdömena för 

deras elever, för att på så sätt enkelt se de pedagogiska planeringarna kopplade till eleverna.  

 

Omdömen skrivs kontinuerligt av samtliga pedagoger, det ska skrivas efter varje avslutat 

område och för att få föräldrar mer engagerade i sitt barns skolgång och pedagogiska 

utveckling. Vi kan utveckla detta mer, genom att skriva oftare samt förklara för elever och 

föräldrar om innehållet, vad vi menar.  

 

Muntliga nationella proven har genomförts på ett nytt sätt. En pedagog i kommunen har 

deltagit vid samtliga nationella prov i sitt ämne. En för engelska, en för matematik och en för 

svenska. Vi anser att det leder till en mer rättvis bedömning och ett större samarbete 

ämnesmässigt, vilket är en fördel då vi arbetar för en likvärdig undervisning i kommunen.  

 

Vi har haft fokus på arbetet om inkludering i skolan under läsåret 2016/17, dels på klassnivå 

och personalnivå. Vi har t.ex. låtit åk 6 leda en varsin grupp i elevens val, med ledaransvar, 

med stöd av pedagog.  Vi har haft våra ”Tillsammans”-dagar där vi möts över årskurser och 

arbetar för gemenskap, samt så har åk F-2 haft husmöten. Det stärker eleverna att våga 

uppträda för varandra, vara en bra publik, öka förståelse för andra, respektera andra för ex. 

kultur, tro. Det ökar ”vi”-känslan.  

Vi i personalen har efter föreläsningar och arbete med läsecirkel skapat ett inkluderande 

synsätt, vilket gör att inkludering mer och mer genomsyrar våra möten med eleverna, samt 

arbetet i klassen/på skolan.  

 

Åtgärdsprogram skrivs och utvärderas för de elever där extra anpassningar funnits under en 

längre tid. Genom regelbunden utvärdering av extra anpassningar och åtgärdsprogram hålls 

dokumenten levande. 

 

Matematiklyftet och Läslyftet samt NO inom RUC:s regi har genomförts under läsåret och är 

en kommunövergripande fortbildning som på sikt ger resultat. 

 

Diskussioner har förts kring hur vi ska få tid till samplanering på ett bra sätt. Samplanering 

gynnar elevernas kunskapsutveckling. 

 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

 Samarbetet skola-fritids 
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 Kontinuerliga omdömen i edWise 

 Regelbunden samplanering mellan mentor och SvA-lärare 

 Utökad studiehandledning 
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7. Elevernas ansvar och inflytande  

 

 

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska 

omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande 

stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas 

informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande 

ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta 

initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över 

utbildningen. 

Elevenkät för åk 2 och åk 5 

Delaktighet och inflytande 

Åk 2 Åk 5 

Genomsnitt Genomsnitt 

Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 3,43 3,19 

På lektionerna är vi elever med och bestämmer hur vi 

ska arbeta med olika skoluppgifter 
3,11 2,35 

 3,27 2,77 

 

Analys av elevenkät 

Åk 2 

Enkäten visar att eleverna till viss del upplever att de kan vara med att påverka 

undervisningens innehåll men att detta fortfarande är ett utvecklingsområde för oss. 

Detta ansvar bör dock öka med åldern (åk 2). Eleverna behöver få en förståelse för vad de kan 

vara med att påverka och vad som inte faller under deras ansvar. 

Åk 5 

Enligt enkäten anser inte eleverna i åk 5 att de får vara delaktiga och bestämma om olika 

skoluppgifter. Det förvånar oss pedagoger då de har deltagit till stor del i flera ämnen genom 

att bestämma uppgifter samt redovisningssätt. Det är viktigt att vi förklarar för dem att vi 

lyssnar, men att vi arbetar mot specifika mål, tydliggöra dessa och därför kan det inte bli som 

de önskar hela tiden.  
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Vi kan se utifrån resultatet att vi behöver göra eleverna mer delaktiga i undervisningen. Både i 

planering och i utförande av undervisningen kan vi göra dem mer delaktiga. 

Vi upplever att många elever inte förstår riktigt vad frågorna syftar till. Därför behöver vi 

egentligen sitta med en elev i taget, för att säkerställa förståelsen kring uppgifterna. 

ENHETENS MÅL 

Ge eleverna god information om kunskapsutveckling och social utveckling 

 

Öka elevernas möjlighet till inflytande över utbildningens utformning med stigande ålder 

 

Hur når vi målen? 

 

Utvecklingssamtal ska genomföras minst en gång/termin där de senast upprättade omdömena 

ligger till grund för samtalen. 

 

Tydliggöra kunskapskraven samt skriva skriftliga omdömen kontinuerligt i edWise. 

 

Elevens IUP upprättas i samband med höstens utvecklingssamtal för åk 2-5. I åk 1 upprättas 

IUP på vårens samtal. 

 

Klassråd en ggr/vecka, elevråd en ggr/månad och matråd minst en ggr/termin. 

 

Göra eleverna medvetna om innebörden av inflytande och ansvar genom utvecklingssamtal, 

klassråd och delaktighet vid pedagogiska planeringar. 

 

Elevdelaktighet vid upprättandet av pedagogiska planeringar som ska upprättas i samtliga 

ämnen. 

 

Förbättra elevernas möjlighet att vara med vid planering av arbetsområden genom 

diskussioner med eleverna. 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

Pedagogerna skriver kontinuerligt in omdömen på edWise, för att dessa ska kunna vara ett 

verktyg i dialogen mellan elev och pedagog, vårdnadshavare och pedagog samt pedagog och 

pedagog, vilket är underlättande i tvålärarsystemet. Detta arbete har förbättrats men kan 

utvecklas vidare. 

I stort sett så har det förbättrats kring genomförande av klassråd (mentorstid) gemensamt med 

båda mentorerna. Dock finns utvecklingsmöjligheter så att alla har schemalagd mentorstid 

med båda mentorerna. Under klassrådet får eleverna möjlighet att ta upp saker som rör deras 

skoltid. Det kan gälla utbildning, rastaktiviteter, miljö eller andra aktiviteter etc.  

Vi ser fortfarande svårigheter med att få fler vårdnadshavare att delta på föräldramöten och bli 

mer delaktiga i sina barns utveckling och skolsituation. 
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Under läsåret har ett mat- och hälsoråd genomförts. Eleverna efterfrågar fler tillfällen att 

träffas för att få inflytande och kunna påverka. 

I elevens val är elever i åk 6 delaktiga som ledare tillsammans med pedagog. Detta har 

resulterat i ett gott resultat. Eleverna i åk 6 har vuxit i sin uppgift och tagit ledarskapet på 

allvar. Förmåga till ledarskap är dock lite varierande. De yngre eleverna ser fram emot detta 

inför åk 6. Tankar finns kring att utöka elevens val med en grupp, där elever med svenska som 

andraspråk har möjlighet att utveckla sitt svenska språk genom att använda material i 

exempelvis samhällsorienterade och naturorienterade ämnen. Det finns ett fåtal elever (med 

normbrytande beteende) som har väldigt svårt att delta i elevens val. Här står vi inför en 

utmaning. Hur kan vi få detta att fungera? Vilka möjligheter har vi? 

Gällande inkluderingsverktygen så använder vi mer eller mindre frågorna ”Vad?, Hur?, 

Varför?”, dessa förklaras i klassrummet. Vi använder även andra inkluderingsverktyg. Vi har 

läst och diskuterat ”Ledarskap i klassrummet” av John Steinbeck. Läsningen har resulterat i 

goda utvecklande diskussioner i arbetslagen. Inkluderingsarbetet är ett fortsatt utvecklande 

arbete. Utifrån denna gemensamt lästa bok har vi filmat varandra under lektion och därefter 

utvärderat vårt ledarskap i klassrummet. 

Utvecklingssamtal genomförs en gång per termin och vi har använt omdömen på edWise som 

underlag. Vi har använt oss av IUP-blanketter där samtliga, elev, vårdnadshavare och 

pedagog, skriver under. Eleverna får inför samtalet ett formulär där de skriver om sin 

skolsituation och där har de möjlighet att påverka inflytandet. IUP-blanketten är en 

överenskommelse mellan elev, förälder och mentor. 

Elevråd har genomförts en gång per månad och det har fungerat bra och känslan för 

delaktighet är tillfredsställande, men vid tillfälle har mötet glömts bort. Rutin för detta? 

Protokoll saknas från dessa möten. Rutin för detta? 

Eleverna har, med stigande ålder, varit mer och mer delaktiga i sin undervisning genom att de 

fått välja arbetssätt inför skrivning av pedagogisk planering. De har fått påverka innehåll, 

arbetssätt och redovisningsform vilket ger ökad känsla för ansvar och inflytande. Vid 

utvärdering av arbetsområde och elevens egen arbetsinsats, ökas deras medvetenhet inför 

lärandet. Bland de yngre eleverna är utvärdering ett bra redskap för pedagogernas kommande 

områdesplaneringar. Vad gäller delaktighet i de pedagogiska planeringarnas skrivningar är de 

yngsta eleverna kanske inte helt mogna för uppgiften. 

Eleverna i åk 6 ansvarar tillsammans med pedagog för faddergrupperna, åk F-6, under våra 

Tillsammansstunder. De äldre eleverna genomför detta ansvarsfullt. Stämningen i grupperna 

har varit god. 

Pedagoger har använt sig av Kahoot, en webbaserad frågesport, där eleverna själva har varit 

delaktiga och utformat frågor utifrån aktuellt ämnesområde. Detta har genomförts i olika 

ämnen och årskurser.  
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Vi har haft politikerbesök och eleverna har då pratat om sin skolgång med denne. De ställde 

en del frågor och gav synpunkter och fick svar.  

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

 Omdömen som vi skriver in på edWise kontinuerligt kan utvecklas. Vi bör samtliga ha 

en fast rutin att skriva direkt efter avslutat område. Vi uppmanar föräldrar och elever 

att läsa omdömen på edWise kontinuerligt, vilket förutsätter att vi skriver. De 

pedagogiska planeringarna vi skriver, ska även de läggas ut och kopplas så föräldrar 

och elever lätt kan ta del av dessa. 

 Önskvärt är att alla mentorer har schemalagd mentorstid med sin klass. 

 Vi behöver arbeta intensivt med att få vårdnadshavare mer delaktiga, både vad gäller 

deras barns utveckling som skolsituation. Kan vi arbeta tematiskt som utmynnar i en 

vernissage? Öppet hus kring elevalster eller annan aktivitet? Andra alternativ? 

 Fler mat- och hälsoråd efterfrågas. Vi har en del elever som har specialkost, hur 

hjälper vi dessa barn vidare då de ofta väljer bort maten? Mat och hälsa, att ta hand om 

sig själv, är ytterst viktigt att arbeta mer med.  

 Elever (med normbrytande beteende) som har svårt att delta i elevens val och andra 

schemabrytande aktiviteter, måste vi fundera kring. Hur kan vi underlätta för dessa 

elever att delta? 

 Rutiner kring elevrådets möten. Eftersom det glömts mötestid hos vissa och 

representanter uteblivit, behöver vi se över detta. Vi saknar protokoll, kan vi upprätta 

rutin? 

 Faddergrupperna som har varit desamma under läsåret behöver ses över. De behöver 

bli mer jämbördiga. 

 Gällande elevenkäten som genomförs, där behöver vi hitta tid för att kunna sitta med 

en elev i taget och då kunna förklara ord exempelvis. Förståelsen för vad delaktighet 

innebär i skolan, verkar vara komplicerat för vissa elever att se.  
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8. Skola och hem 

 

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa 

bästa möjliga förutsättningar för barns och ungdomars utveckling och lärande 

 

Klagomål 

 

 

Kommentar: Ett klagomål har inkommit enligt kommunens klagomålshanteringsplan. Svar 

har delgivits enligt gällande rutiner. 

ENHETENS MÅL 

Skapa förutsättningar för alla föräldrar att känna delaktighet och möjlighet att påverka 

sina barns utbildning 

 

Ge föräldrarna god information om kunskapsutveckling och social utveckling 

 

Hur når vi målen? 

Föräldramöte två gånger per läsår utifrån planen, Föräldramöte med tema. 

 

Tydliggöra kunskapskraven samt skriva skriftliga omdömen kontinuerligt i edWise. 

 

Föräldraråd två gånger per termin. 

 

Utvecklingssamtal ska genomföras minst en gång/termin där de senast upprättade omdömena 

ligger till grund för samtalen. 

 

Elevens IUP upprättas i samband med höstens utvecklingssamtal för åk 2-5. I åk 1 upprättas 

IUP på vårens samtal. 

 

Mentorerna upprättar rum för sin klass i edWise. 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

Vi har haft föräldramöten en gång/termin. Under vårterminen har årskurs 2, 4 och 5 haft 

kommungemensamt möte med inbjudna föreläsare med ett speciellt tema och respektive klass 

har sedan fortsatt med ett eget möte. Vi har upplevt att det är lågt deltagande på 

föräldramöten. Som pedagog är det lättare att kalla till föräldramöte under höstterminen då det 

finns mer information att delge föräldrarna. Det är positivt att det under våren erbjuds ett 

Antal klagomål 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

 Vt Ht To Vt Ht To Vt Ht To 

År 1-6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
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kommungemensamt möte med information om ämnen som berör samtliga föräldrar. Åk 5 

Alkohol och narkotika, åk 4 Säkerhet på Internet, åk 2 Gränssättning och åk 1 Information 

från skolhälsovården. Frågan är om föräldramöten upplevs som alldeles för allmänna då det 

inte rör just deras barn? Stormöten kan upplevas som jobbiga att delta i då gruppen blir stor 

och att ämnet inte rör just sitt barn.  

 

Kunskapskraven tydliggörs inför varje nytt arbetsområde i form av pedagogisk planering och 

tillsammans med omdömen skrivs de kontinuerligt in i edWise. Detta kommer inte alla 

föräldrar till del då föräldrarna inte har valt att använda sitt inlogg till edWise. Föräldrar med 

annat modersmål kan uppleva texten svår att förstå. Alla föräldrar har heller inte tillgång till 

datorer och edWise finns inte som app.  

Vi har haft utvecklingssamtal minst en gång per termin med varje enskild elev samt dess 

vårdnadshavare.  

Under läsåret har några pedagoger valt att använda Bruksskolans ”gamla” IUP-blankett och 

andra har provat att använda skolverkets IUP-blankett. I dag är vi inte riktigt nöjda med något 

av alternativen, utan skulle vilja utforma en egen blankett inför kommande utvecklingssamtal.   

Under läsåret hålls tät kontakt mellan skola och hem då behov finns om elevens skolgång. Det 

genomförs även extra möten utöver utvecklingssamtalen vid behov. Detta arbete är 

tidskrävande och ger inte resultat direkt utom förhoppningsvis på lång sikt.  

IUP skrivs en gång per termin i åk 1-5. I åk 6 är det inte obligatoriskt att skriva IUP i stället 

görs det endast i samråd med föräldrar på vår- och höstterminen. I dag finns inte speciell tid 

avsatt för att öva på sina förbättringsområden som framkommit under utvecklingssamtalen. 

IUP blir därför inget levande dokument.  

Kontinuerlig information som t.ex. veckobrev för vissa klasser samt annan klassinformation 

läggs in i klassens ”rum” på edWise. 

Vi har under året fått vetskap om att ett meddelande kan skickas till föräldrarnas i form av ett 

mejl varje gång pedagogen skriver ny information i edWise.  

Vilken betydelse har ett eventuellt Pinocchiosamarbete haft för barnets lärande 

och utveckling? 

Pinocchio är ett samverkansprojekt mellan hem och skola, där socialtjänsten spelar en stor roll 

i stöttningen av föräldrarna och i mötet med skolan. För att arbetet ska fungera bra krävs 

engagemang av föräldrar, elev, skola och socialarbetare. Skolan ska ha kontinuerliga korta 

möten med eleven där eleven ska berätta hur han eller hon mår och vad som varit bra med 

dagen, samt så ska frågeformulär fyllas i avseende elevens välmående. Möten ska hållas varje 

termin där skola, föräldrar och socialarbetare diskuterar om samarbetet fungerar och om 

eleven utvecklats framåt.  
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Vi på skolan har, när eleven varit mottaglig, haft kontinuerliga möten med denne. Denne har 

fått rita smileys utefter välmående, vi har muntligt diskuterat hur dagen varit, vad som är bra 

och vad som varit jobbigt. Vi har fullföljt möten med socialarbetare och med föräldrar. Likaså 

har familjen gjort detta. 

Det har varit tre socialarbetare som följt eleven under åren sedan projektet startade. Den första 

följde cirka ett år innan denne slutade, den andra började samarbetet jättebra, var hemma hos 

familjen och hade uppföljningsmöten kontinuerligt under cirka ett halvår. Sedan blev hon 

sjukskriven. Nu har vi fått en ny socialarbetare tilldelad som endast haft en telefonkontakt 

med familjen. Familjen känner inte längre tilltro till projektet på grund av detta.  

Då Pinocchioprojektet inte fallit ut som det varit tänkt från början har resultat uteblivit.   

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

 Låter eleverna delta i början av föräldramöte med någon form av redovisning eller 

uppträdande för att sätta eleverna i fokus. Detta för att föräldrarna ska känna att det 

handlar om deras barn och barnens skolgång. 

 Inbjudan till föräldramöten ska vara informativ med bl.a. start- och stopptid, 

dagordning, aktiviteter på skolan osv. 

 En tanke är att en personlig kontakt tas med inbjudan till föräldrar som upprepat 

uteblivit från tidigare möten.  

 Föräldramötet skulle kunna vara i en annan lokal än i klassrummet i vissa fall då det 

kan upplevas jobbigt för vissa vuxna att komma tillbaka till skolbänken och känna att 

de kliver in i en elevroll.  

 Alla pedagoger i alla klasser använder sig av funktionen att skicka ett meddelande till 

föräldrarna när någon ny information läggs in i edWise med uppmaningen att ta del av 

ny information. 

 Redan i årskurs 1 kan man genomgående endast använda edWise som 

informationskälla och på första föräldramöte noga ha en genomgång då alla föräldrar 

får låna skolans datorer, på mötet, och på plats aktivera en inloggning. 

 Utvecklandet av en IUP-blankett som pedagogerna känner sig nöjda med. 

 Införa tillfällen då eleverna enbart tränar på sin IUP, förslagsvis en halv lektionstid 

som motsvarar 20-30 minuter. Förslagsvis tid från elevens val då IUP är ett val på 

förbättringar som eleverna själva gör. 
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9. Övergång och samverkan 

 

 

Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att berika 

varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. För att stödja elevernas utveckling och 

lärande i ett långsiktigt perspektiv ska skolan också sträva efter att nå ett 

företroendefullt samarbete med förskolan samt med de gymnasiala utbildningarna som 

eleverna fortsätter till. Samarbetet ska utgå från de nationella mål och riktlinjer som 

gäller för respektive verksamhet. 

ENHETENS MÅL 

Stärka övergången mellan förskola-förskoleklass-skola  

 

Hur når vi målen? 

Schemalagda möten för lagledare med rektor. 

 

Överlämnandeplaner Fsk-Fsk-klass, Fsk-klass-åk 1, åk 3-4, åk 6-7 samt mottagningsenhet-

klass. Revideras ht-16. 

 

Uppföljande överlämnandekonferens sker i början av höstterminen för åk 1 och åk 4. 

 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

Under läsåret har lagledarmöten förts kontinuerligt. Av olika anledningar har dessa ibland 

uteblivit, men mötena är givande och ger möjlighet till diskussioner. 

Rektor på Stora Valla har informerat elever och föräldrar inför åk 7. Några särskilda 

överlämnanden har skett och överlämnandekonferenser gällande samtliga elever, har 

genomförts i juni. Överlämnandeblanketter gällande elever i åk 6 har inlämnats till 

mottagande skola under mars månad. 

Mottagningsenheten har haft inskrivningsmöten, där nya elever har skrivits in. På dessa möten 

har rektorer, tolk, skolsköterska, specialpedagog, vårdnadshavare och elev samt 

mottagningsenhetens personal närvarat. 

Kartläggning har genomförts enligt Skolverkets direktiv. I steg 1, Språk och erfarenheter har 

även vårdnadshavare medverkat ibland. 

Efter cirka åtta veckor ska ett överlämnande ske till mottagande skola enligt rektorernas 

beslut. Detta beslut tas utifrån resultaten av kartläggningarna. Vid detta överlämnande 
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medverkar rektor, elevhälsoteamet och mottagningsenhetens personal. Därefter sker ett 

överlämnande av mottagningsenhetens personal till blivande mentorer.  

Under elevens åtta veckor på mottagningsenheten kartläggs elevernas Numeracitet och 

Litteracitet parallellt med undervisning i grundläggande språkinlärning och matematik. Tiden 

på mottagningsenheten känns ibland inte tillräcklig för att ge eleverna de nödvändiga 

språkkunskaper de behöver, för att gå ut i klass och läsa skolans alla ämnen. Vid utvärdering 

av vår verksamhet har vi uppmärksammat att det ibland dröjer för länge med beslut om 

skolplacering. Det skapar en onödig stress och oro hos elever och vårdnadshavare. 

Att ha en mottagningsenhet samlat på en skola i Degerfors, tycker vi har varit mycket bra. Vi 

ser flera fördelar som t.ex. att personalens samlade kompetens finns på ett ställe och väl 

anpassade lokaler där eleverna får gå i en vanlig skolmiljö. 

Vi har arbetat med att få en samsyn gällande inkludering för åk 1-6. Detta har skett i form av 

en bokcirkel, då vi i arbetslagen har diskuterat inläst litteratur. Vi behöver fortsätta detta 

arbete, för att få ett bättre samarbete hela vägen, så att vi kan hålla i den röda tråden.  

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER 

  
 En förbättringsåtgärd är att vi ibland avsätter tid på ALK-möte för åk 4-6, där vi bjuder 

in alla undervisande lärare i åk 3, för att diskutera eleverna.  

 Upprätta en överlämnandeplan mellan mottagningsenhet och respektive skolenhet. 

 En förbättringsåtgärd för att underlätta för eleverna på mottagningsenheten när de 

kommer ut i klasserna, är att alla lärare får fortbildning i ett språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt. Detta för att kunna ta emot elever med svenska som 

andraspråk på ett bra sätt. Ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt gagnar alla 

elever och kan på sikt leda till en ökad måluppfyllelse. 

 Ytterligare en förbättringsåtgärd är att tid för gemensam planering och pedagogiska 

diskussioner skrivs in i kalendariet, där även fritidspedagoger ingår (t.ex. planering av 

kometenverksamheten). Detta för att få ett bättre samarbete mellan all personal. 

 Vi har upplevt diskussionerna runt bokcirkelboken, Ledarskap i klassrummet, som 

mycket givande, men alldeles för kort tid har avsatts till de efterföljande 

diskussionerna som skulle kunna utveckla det kollegiala lärandet. 
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10. Skolan och omvärlden 

 

 

Eleverna ska få utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att 

välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar 

med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en 

samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt. 

ENHETENS MÅL 

Plan för Studie- och yrkesvägledning 

 

Bemannat skolbibliotek 

 

Hur når vi målen? 

Följa arbetsplanen för åk 1-6 samt arbeta efter bilagan, ”Fastställda syv-lektioner”. 

Undervisande lärare ansvarar för att planen följs. 

 

Kontinuerligt stöd från huvudbiblioteket. 

 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

Vi hade som mål att bjuda in fler yrkesverksamma föräldrar och personer vi känner till skolan 

för att öka barnens förståelse för varför vi går i skolan, vårt framtida arbetsliv. Vi har inte 

bjudit in föräldrar på grund av tidsbrist, men vi har ökat våra diskussioner i klasserna kring 

vikten av att studera, och att ha godkända betyg, för att få ett jobb. Vi har däremot haft 

personer vi känner som kommit till flera klasser och pratat om deras väg till jobb och hur man 

får ett jobb i dagens samhälle. Vi pedagoger har också ökat vår ”varför”-pedagogik, vilken 

synliggörs i diskussioner i samtliga ämnen. Vi förklarar varför vi arbetar med de olika delarna 

i våra ämnen, samt ger exempel på när det används i arbetslivet.  

Vi har i åk 6 utvecklat en praoenkät som vi kan använda fortsättningsvis för att få en likvärdig 

grund i alla klasser.  

Vi har också fortsatt samarbetet med föreningslivet i Degerfors.  

Vi har genomfört flera av de förslag på aktiviteter som finns i SYV-planen, t.ex. besök på 

Kronhallen. Vi har nyttjat vår skolbibliotekarie till information kring hur ett bibliotek fungerar 

och haft boksamtal. Vi har haft författarbesök av Magnus Ljunggren i åk 2 och Pia Hagmar i 

åk 5. Vi har varit på teater på Folkets hus, samt sett en konsert med musiklärare från hela 

länet. Vi har haft musikskolan här, samt sett deras konsert på Folkets hus. Elever från 

musikskolan har uppträtt för oss i Folkets hus. 
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I Skapande skola-projektet har åk 1-3 haft besök av en konstnär, Marie Gadde, samt åk 4 varit 

på besök till Alfred Nobel museet i Karlskoga. Åk 5 har varit på konsert för Skapande skola 

på Folkets hus. Vi har arbetat med Skrivarstuga i åk 6 med avslutande konsert av Karl 

Martindahl.  

I samarbete med Svenska kyrkan i Degerfors har åk 1-6 varit på flertalet projekt och 

utställningar, exempelvis påskvandring, Julkrubba, Anne Frank och FN.  

Vi har haft samarbete med olika idrottsföreningar, ex Orienteringsklubben och Degerfors IF. 

Vi har besökt kulturföreningen Berget för lärande kring bakning och keramikarbete.  

Vi har haft prao i åk 6, där eleverna fått leta plats själva. Eleverna blev väl förberedda av 

pedagoger kring hur man söker platser, hur man bemöter möjliga arbetsledare och vikten av 

en god arbetsmiljö. Pedagogerna gick igenom de olika funktionerna som stödjer en god 

arbetsmiljö, såsom skyddsombud och säkerhet.   

Vi har haft besök av ensamkommande flyktingbarn som fått berätta för oss om hur det är att 

vara flykting, hur det är att komma till ett nytt land. 

Åk 6 har fått information av studie- och yrkesvägledare inför högstadie- och gymnasieval. De 

har också haft besök av elever från åk 9 som berättat om hur det är att studera där, vad man 

ska tänka på och lägga vikten vid. Vi har även haft besök av elever från gymnasiet som har 

stöttat vid olika aktiviteter.  

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

 Vi vill fortsätta med allt samarbete vi startat upp ovan, för att vi ser att det ökar 

elevernas intressen, ex. författarbesök, skrivarstuga skapar intresse att skriva mer, egna 

berättelser.  

 Vi ser att besök som kommer till vår skola och som vi åker/går till utanför skolan, ökar 

elevernas sociala förmåga och utveckling. Det engagerar elever och visar positiva 

sidor som inte alltid syns i klassrummet.  

 Vi vill att alla pedagoger ska känna delaktighet i detta system och därför är förslaget 

att vi gör en årshjul för vad vi brukar göra i varje klass på Bruksskolan. För att 

genomföra aktiviteterna på ett bra sätt är det viktigt att vi får information i god tid och, 

om så inte sker, aktivt söka informationen, för att kunna förbereda elever och 

vårdnadshavare på ett bra sätt. 
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11. Bedömning och betyg  

 

 

Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella 

kunskapskrav som finns för respektive ämne. Som stöd för betygsättningen finns 

ämnesspecifika kunskapskrav för olika betyg 

Elevenkät för åk 2 och åk 5 

Veta vad som krävs 

Åk 2 Åk 5 

Genomsnitt Genomsnitt 

Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika 

ämnena 
3,44 3,10 

   

 

Analys av elevenkät 

Åk 2 

Eleverna upplever denna fråga som väldigt abstrakt och svår att besvara då de inte har 

utvecklat en full förståelse om vad ett ”mål” är inom skolans värld. Detta behöver vi arbeta 

vidare med genom att konkretisera målen och göra eleverna mer delaktiga i vilka mål som 

finns, vad som krävs för att uppnå dessa mål samt var eleven befinner sig i förhållande till 

målen. 

Åk 5 

Svaren i enkäten visar att vi pedagoger är bra på att tydliggöra kunskapskraven och vilka 

förmågor vi tränar varje lektion. Vi bör också individanpassa instruktioner och genomgångar 

för att nå så många elever som möjligt.  

ENHETENS MÅL 

Alla elever ska ges skriftliga omdömen i de ämnen de undervisas i 

 

Bedömningarna ska vara likvärdiga på skolan och inom kommunen 

 

Hur når vi målen? 

Underlag för betyg/skriftliga omdömen skrivs kontinuerligt in i edWise. 
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Samrättning av nationella prov sker i ämnesgrupper sammansatta av skolledningen. 

 

Våra skriftliga omdömen ska ha en tydlig koppling till våra pedagogiska planeringar och 

kunskapskraven i Lgr- 11. 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

Under våra konferenser bör vi diskutera bedömning i större utsträckning. Det är viktigt att vi 

verkligen avsätter tid för detta. 

 

Samrättningen av de nationella proven för åk 3 bör fortfarande tidigareläggas. Återkoppling 

till föräldrar och underlag för omdömesskrivande blir svårt att genomföra, då det sker sista 

arbetsveckan. Själva samrättningen som sådan är mycket bra. 

 

Omdömesskrivande och skrivande av pedagogiska planeringar bör vi fortsätta att diskutera 

kring. Beroende av ämne, ser de olika ut, men kan även se olika ut i samma ämne med olika 

lärare. 

 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

 Fler arbetslagskonferenser kring bedömning. 

 Tidigarelägga samrättningen av nationella prov för åk 3. 



 

 

55 

 

 

12. Rektors slutord  

På Bruksskolan bygger vi vår verksamhet utifrån Vår pedagogiska grundsyn. Tanken är att 

bedriva en inkluderande verksamhet med en tydlig och välplanerad utbildning utifrån 

frågeställningarna ”Vad? Hur? och Varför?”. Utgångspunkten i pedagoguppdraget är att varje 

pedagog ska vara en viktig vuxen i skolan och främja elevernas sociala och pedagogiska 

utveckling genom att vara vägledande, frågande, problemlösande och lyssnande. 

Vi har under läsåret haft flera apt-tillfällen som till stor del handlat om att bygga upp en 

gemensam värdegrund utifrån vår pedagogiska grundsyn. Vi har jobbat med att tydliggöra vad 

en pedagogs uppdrag är där vi tryckt på vikten av den sociala delen i uppdraget. 

 

Trots att de flesta eleverna trivs på skolan, vilket genomförda elevenkäter visar, så ser vi ett 

fortsatt behov av att ytterligare utveckla vårt likabehandlingsarbete då vi upplever ett 

stundtals hårt klimat bland eleverna. Ett led i detta är att bygga en stark vi-känsla på skolan. 

Detta görs bland annat genom våra Tillsammansdagar som genomförs i 

likabehandlingsteamets regi en gång i månaden. Här blandas alla skolans klasser upp i olika 

grupper där de äldre eleverna tar ett visst ansvar för de yngre. Ett viktigt led i detta arbete är 

också att arbeta mer aktivt med grundläggande värdegrundsfrågor i klasserna. Fungerande 

klasser med en god stämning och ett tillåtande klimat är ett viktigt steg mot en 

tillfredsställande måluppfyllelse. 

 

Vi kan glädjande nog se att antalet kränkningar minskat på skolan vilket för mig är det kanske 

allra viktigaste. Har vi elever som trivs på skolan och känner trygghet och studiero så har de 

en betydligt större möjlighet att ta till sig kunskapen utifrån den förmåga de besitter. En viktig 

anledning till detta är införandet av rastaktiviteter styrda av pedagoger. Detta är något vi 

kommer utveckla ytterligare under kommande läsår. 

Framtiden för Bruksskolan ser ljus ut med en pedagogbemanning med hög behörig och ett 

stort engagemang att hela tiden förbättra verksamheten utifrån givna organisatoriska 

förutsättningar. Ett nyckelord för att lyckas bedriva en bra skola är samarbete och detta är 

något som enligt mig symboliserar Bruksskolan. Trots detta kan samarbetet givetvis 

förbättras, och då på alla nivåer. Jag menar då exempelvis mellan pedagoger för att stärka upp 

tvålärarsystemet, med vårdnadshavare genom att få in alla vårdnadshavare på edWise, mellan 

fritids och skola för att tydliggöra fritids roll som ett komplement till skolan och genom ett 

tätare samarbete mellan våra studiehandledare och pedagoger. 

De orosmoln som ändå finns är de senaste årens stora klasser (25-27 elever) som, trots vårt 

tvålärarsystem, gör att pedagogerna får kämpa hårt för att få till en gynnsam lärmiljö. Det är 

därför viktigt att snarast utreda kommunens möjligheter att bygga ett Lärcenter. Det finns 

flera andra jämförbara kommuner som valt att bygga nytt med ett mycket gott resultat sett ur 

ett kvalitetsperspektiv. Lärcentret bör även omfatta en simhall så att vi en gång för alla ges en 

möjlighet att förbättra måluppfyllelsen i idrott. 
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13. Förbättringsåtgärder inför läsåret 2017/2018 

Personalens förbättringsåtgärder 

Normer och värden 

 Fortsatt stadieövergripande arbete kring skolans värdegrund för att nå en samsyn.  

 Det behövs konkreta åtgärder som snabbt och enkelt kan sättas in vid normbrytande 

beteende. Det kan t ex vara att en elev placeras i en annan klass för en dag. 

 Vi behöver bli bättre på att dokumentera och synliggöra arbetsmiljön genom att notera 

och rapportera saker som sker under en arbetsdag. 

 Vi önskar mer förebyggande och främjande värdegrundsarbete i klasserna. 

 Utökade rastaktiviteter. 

 Kunskaper 

 Samarbetet skola-fritids 

 Kontinuerliga omdömen i edWise 

 Regelbunden samplanering mellan mentor och SvA-lärare 

 Utökad studiehandledning 

Elevernas ansvar och inflytande 

 Kontinuerligt skrivna omdömen knutna till pedagogiska planeringar ska finnas på 

edWise för föräldrar och elever i samtliga ämnen.  

 Önskvärt är att alla mentorer har schemalagd mentorstid med sin klass. 

 Vi behöver arbeta intensivt med att få vårdnadshavare mer delaktiga, både vad gäller 

deras barns utveckling som skolsituation.  

 Fler mat- och hälsoråd efterfrågas.  

 Elever (med normbrytande beteende) som har svårt att delta i elevens val och andra 

schemabrytande aktiviteter, måste vi fundera kring. Hur kan vi underlätta för dessa 

elever att delta? 

 Rutiner kring elevrådets möten, mötestider och protokoll.  

 Faddergrupperna som har varit desamma under läsåret behöver ses över.  

 Hitta mer tid för genomförandet av elevenkäter. 
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Skola och hem 

 Testa elevmedverkan på föräldramöten för att öka intresset för mötena. 

 Inbjudan till föräldramöten ska vara informativ med bl.a. start- och stopptid, 

dagordning, aktiviteter på skolan osv. 

 Personlig kontakt tas med inbjudan till föräldrar som upprepat uteblivit från tidigare 

möten.  

 Föräldramötet skulle kunna vara i en annan lokal än i klassrummet i vissa fall då det 

kan upplevas jobbigt för vissa vuxna att komma tillbaka till skolbänken och känna att 

de kliver in i en elevroll.  

 Alla pedagoger i alla klasser använder sig av funktionen att skicka ett meddelande till 

föräldrarna när någon ny information läggs in i edWise med uppmaningen att ta del av 

ny information. 

 Redan i åk 1 endast använda edWise som informationskälla och på första föräldramöte 

noga ha en genomgång då alla föräldrar får låna skolans datorer, på mötet, och på plats 

aktivera en inloggning. 

 Utvecklandet av en IUP-blankett som pedagogerna känner sig nöjda med. 

 Införa tillfällen då eleverna enbart tränar på sin IUP. 

Övergång och samverkan 

 Avsätta tid på ALK-möte för åk 4-6, där vi bjuder in alla undervisande lärare i åk 3, för 

att diskutera eleverna.  

 Upprätta en överlämnandeplan mellan mottagningsenhet och respektive skolenhet. 

 Fortbildning i ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.  

 Tid för gemensam planering och pedagogiska diskussioner skrivs in i kalendariet, där 

även fritidspedagoger ingår (t.ex. planering av kometenverksamheten).  

Skolan och omvärlden 

 Fortsätta och förankra allt samarbete vi startat upp, ex. författarbesök, skrivarstuga.  

 Vi ser att besök som kommer till vår skola och som vi åker/går till utanför skolan, ökar 

elevernas sociala förmåga och utveckling. Det engagerar elever och visar positiva 

sidor som inte alltid syns i klassrummet.  

 Göra ett årshjul för vad vi brukar göra i varje klass på Bruksskolan.  
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Bedömning och betyg 

 Fler arbetslagskonferenser kring bedömning. 

 Tidigarelägga samrättningen av nationella prov för åk 3. 

 

Rektors förbättringsområden 

 Implementera Vår pedagogiska grundsyn. 

 Utbyggnad av rastverksamheten. 

 Mer värdegrundsarbete i klasserna. 

 Förbättra användandet av edWise. 

 Fortbildning kring lågaffektivt bemötande. 

 Stärka 2-lärarsystemet. 

 Stärka samarbetet skola-fritids. 

 Utöka samarbetet mellan pedagogerna och studiehandledarna för att stärka våra 

nyanländas möjligheter att på bästa sätt tillgodogöra sig kunskap. 

 Implementera planen för föräldramöte med tema. 

 Öka samverkan mellan skol-, köks-, vaktmästar- och städpersonal för att stärka 

skolans likabehandlingsarbete och värdegrund. 

 Institutionalisera inkluderingsarbetet. Det riktade arbetet, enligt extra anpassningar, 

som genomförs ska istället genomsyra all undervisning om den anses gynna alla 

elever. 

 Finna rutiner för att viktig information når alla berörda skyndsamt, exempelvis 

utredningsresultat. 


