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1 Beskrivning av verksamheten 
Bruksskolan är en F-6-skola med cirka 180 elever. På skolan finns förskoleklass, 
fritidshem, sex klasser åk 1-6 och en mottagningsenhet åk 1-6 under läsåret 
2017/2018.  Elevhälsoteamet består av rektor, biträdande rektor, skolpsykolog, 
kurator, skolsköterska och specialpedagog. Det finns tre arbetslag, fritids, F-3 
och 4-6. 

Grundfakta skola 

  2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Totalt antal barn/elever på skolan  166 164 181 

Antal barn i förskoleklass  23 27 28 

Antal elever i årskurserna Åk 1 25 24 28 

 Åk 2 17 25 27 

 Åk 3 18 19 29 

 Åk 4 22 20 22 

 Åk 5 26 24 21 

 Åk 6 35 25 26 

Andel personal med ped. högskoleutb. (%) 89 79 72 

Andel lärare med formell behörighet i 
de ämnen som de undervisar i 

(%) 82* 88* 81* 

* 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 vå-
ren 2017 

Vi har jobbat målmedvetet och långsiktigt med viktiga förbättringsområden 
såsom utökade rastaktiviteter, förbättrat informationsflöde mellan skola och 
hem, utökat värdegrundsarbete i klasserna och förbättrad samverkan mellan 
lärare och studiehandledare. Detta arbete kommer fortsätta och intensifieras 
under läsåret 2018-19. En utökad organisation kring studiehandledningen och 
införandet av ytterligare en profession i skolan, en socialpedagog, är viktiga 
aspekter för att lyckas med detta arbete. 

3 Året i verksamheten  
 Det dagliga arbetet i verksamheten under läsåret 

Vårt Likabehandlingsteam har fortsatt sitt arbete i förebyggande syfte med olika 
elever och grupperingar. RePulse har genomförts med vissa elever. 

Från varje klass har två kamratstödjare utsetts som träffat Likabehandlingstea-
met vid olika tillfällen.  

Värdegrundsarbetet som är grundläggande har vi alla arbetat med genom vårt 
årshjul för tillsammansstunder, åk f-6. Vid dessa schemabrytande aktiviteter har 
vi genomfört friidrottsdag, skoljoggen, julpyssel, vändag och kängurumatte/ 
påskpromenad. Vid dessa tillfällen har eleverna träffats i faddergrupper och åk 6 
har fungerat som gruppledare med ansvar tillsammans med pedagog. 

Omdömen som ligger till grund för utvecklingssamtalen, har skrivits. Under 
samtalen upprättas även en IUP utifrån elevernas utvecklingsområden. Samta-
len genomförs med elev, vårdnadshavare och mentor. 

I åk 1 har Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd i svenska och matematik 
använts för att kartlägga elevernas kunskaper. I åk 2 har samma bedömnings-
stöd för åk 2 använts. 

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, engelska och 
matematik. Den muntliga delen i proven har genomförts av en och samma pe-
dagog på samtliga skolor. Detta ger en likvärdig bedömning av samtliga elever i 
kommunen. 

Klasskonferenser har genomförts i samtliga klasser både på höst- och vårter-
min. Under höstens konferenser deltog samtliga undervisande pedagoger och 
elevhälsan och under vårens konferenser endast mentorer och elevhälsan. 

Läslyftet för undervisande lärare i NO har genomförts. 

Pedagoger har deltagit i ICDP-utbildning. 

Pedagogerna har genomfört Skolverkets webbaserade utbildning i programme-
ring. Det har även genomförts pedagogiska forum kring programmering. 

Lagledare och rektorer har varit på information kring GDPR. 
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Studiehandledare har funnits delvis tillgängliga i arabiska, somaliska, dari, thai 
och tigrinja. Vi har även haft modersmålsundervisning i dessa språk samt även i 
ryska. 

Elever med personliga datorer har använt sig av Inläsningstjänst. 

Klassråd och elevråd har genomförts. 

Ett mat- och hälsoråd har genomförts. 

Föräldramöten har genomförts. 

Rektor har genomfört föräldraråd tre gånger under läsåret. 

Skolvärd och socialpedagog har arbetat med rastaktiviteter, vilket har uppskat-
tats mycket. Rastaktiviteterna bidrar till en god stämning under rasterna. 

I skolbiblioteket har skolbibliotekarie funnits tillgänglig en dag per vecka, vilket 
uppskattas väldigt mycket. 

Mottagningsenheten har genomfört kartläggningar med nyanlända elever gäl-
lande litteracitet och numeracitet. Kartläggning gällande språk, tidigare skol-
gång, erfarenheter, intressen och förväntningar har också genomförts. 

Skapande skola har ordnat för åk F-5 en konsert med Dan Bornemark, åk F-3 
teater, bio för F-6 vid olika tillfällen, åk 4 Nobelmuséet, författarbesök år 2 och 
5. 

Vid flertalet tillfällen har olika klasser besökt kyrkan och församlingshemmet. 

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

Åk 2 har lyssnat på länets blåsensemble. 

Åk 1 och 2 har deltagit i Energidagen som anordnades av Degerfors IF och 
Degerfors Energi samt elever från Möckelngymnasiet. 

Åk 5 har haft besök av en chefredaktör. 

Bildundervisning har genomförts på Berget för åk 6. 

Åk 4 har producerat en teater som ett tema mellan olika ämnen. Visades för 
elever och personal. 

Åk 2 har gjort studiebesök hos Räddningstjänsten. 

Under läsåret har åk 2 lånat boklådor från huvudbiblioteket. 

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

Pedagoger har deltagit i ett Nordplusprojekt. Två pedagoger har besökt skolor 
på Island och två pedagoger i Finland. Vi har haft besök av deltagare från Is-
land och Finland under en vecka i december. Åk 6 fick då agera guider och 
berätta om skolan. 

 Utvecklingsprojekt finansierade med statliga medel 
3.2.1 Läslyftet NO 
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Under läsåret har Skolverkets satsning Läslyftet genomförts på skolan. Tre del-
tagare från vår skola har medverkat i en större grupp, en av dem som handle-
dare för gruppen.  

Läslyftet är ett kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande, 
en fortbildning i språk-, läs- och skrivdidaktik. Under detta läsår har gruppen 
genomfört modulerna ”Främja elevers lärande i NO”, del I och II (en modul 
per termin). Alltså, har Läslyftet detta år koncentrerat sig språkutvecklande ar-
bete i NO-undervisningen. 

Genom Läslyftet har kvaliteten i undervisningen utvecklats eftersom lärarna har 
fått ett vidare perspektiv kring läsning och skrivning i NO-ämnena samt att 
pedagogerna har erhållit fler verktyg i sitt stöttande arbete med elevernas ut-
veckling 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 kun-
nat 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.  

3.2.2 Skapande skola 
Skapande skolas syfte är att stärka arbetet med kultur i skolan. Målet är att ge-
nom 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 sko-
lans 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 kreativi-
tet kan öppna nya vägar för att skapa intresse och lust samt ge förståelse och 
skapa mening. 

Under läsåret 2017/2018 har Degerfors kommun haft 200 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 resul-
tat. Utifrån analyserna av de redovisade resultaten, arbetar verksamheterna vi-
dare 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 kontinuer-
liga uppföljningen. Vid slutet av läsåret analyseras resultaten och verksamheter-
nas arbete redovisas i kvalitetsrapporten. Verksamheternas kvalitetsrapporter 
redovisas huvudman samt läggs ut på kommunens hemsida. Kvalitetsrappor-
terna 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 skap-
ar sina egna rutiner utifrån fastställd kvalitetsplan. 
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5 Normer och värden 
Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att om-
fatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till 
uttryck i praktisk vardaglig handling 

 

 Disciplinära åtgärder 
 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Disciplinära åtgärder F P To F P To F P To 

Utvisning ur undervisningslokal   ??   ??   ?? 

Kvarsittning 0 10 10   ??   ?? 

Utredning 0 2 2 0 0 0 0 4 4 

Skriftlig varning 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

Tillfällig omplacering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tillfällig placering vid annan 
skolenhet 

0 2 2 0 0 0 0 1 1 

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 studie-
ro. 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. Antalet 
kvarsittningar har inte dokumenterats under läsåret. 

 

 Kränkande behandling 
 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Antal kränknings-  

anmälningar 

F P To F P To F P To 

År 1-6 18 44 62 15 26 41 16 29 45 

Kommentar: Upprättade kränkningar har utretts, följts upp och rapporterats 
till huvudman i enlighet med kommunens rutiner kring likabehandlingsarbete. 

 

 Elevenkät för åk 2 och åk 5  

Trygghet:  
Åk 2 Åk 5 

Genomsnitt Genomsnitt 

Jag känner mig trygg i skolan 3,70 3,89 
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Jag vet vem jag ska prata med om jag inte känner mig 
trygg i skolan, illa behandlad, utsatt eller trakasserad 

3,92 3,74 

I min skola finns det elever som jag är rädd för 3,41 3,94 

I min skola finns det lärare som jag är rädd för 3,74 3,95 

 3,69 3,88 

Grundläggande värden:  
  

  

I min skola pratar vi om mänskliga rättigheter 3,73 3,74 

I min skola pratar vi om jämställdhet mellan könen 3,76 3,67 

Mina lärare ger killar och tjejer samma förutsättningar 3,97 3,84 

I min skola respekterar elever och lärare varandra 3,59 3,26 

 3,76 3,63 

Ordningsregler:  
  

  

I min skola följer eleverna de trivsel- och ordningsregler 
som finns 

3,44 2,72 

Mina lärare ser till att trivsel- och ordningsreglerna på 
skolans följs 

3,63 3,47 

 3,54 3,10 

 

5.3.1 Analys av elevenkät  
Åk 2 

Enkäten visar att en stor andel elever känner sig trygga i skolan vilket även 
överensstämmer med den uppfattning som vi har fått under utvecklingssamta-
len och likabehandlingsteamets enkät. Detta beror på vi har en god vuxennär-
varo ute under raster och i omklädningsrummet i idrotten. De allra flesta ele-
verna vet vem de ska prata med om de är ledsna eller om något har hänt, vilket 
är en viktig faktor för att de ska känna sig trygga. 

De flesta elever uppvisar en förståelse för alla människors lika värde och en 
acceptans för andra elever och lärare på skolan. Det är en självklarhet att tjejer 
och killar får samma förutsättningar, vilket också enkäten visar. 

Det vi behöver arbeta mer med är våra trivsel- och ordningsregler. Alltför 
många tycker inte att alla följer reglerna eller att lärarna inte ser till att reglerna 
följs.  

Åk 5 

Vi har ett bättre resultat i år än förra läsåret, men vi har inte nått vårt slutmål.  
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Resultatet i enkäten visar att eleverna känner sig trygga och att det har förbätt-
ras sedan förra läsåret. Vårt arbete kring trygghet har gett resultat. Vi fortsätter 
att arbeta med att alla ska känna sig trygga, se vidare på förbättringsåtgärder. 

Lärarna i åk 5 visar vad man ska göra på lektionerna på tavlan. Man har också 
samma avslut. Genom att använda sig av samma rutiner och att vara tydlig så 
blir eleverna mer trygga.  

Det som vi behöver arbeta mer med är att eleverna ska följa reglerna bättre. I 
årets enkät tyckte många elever att reglerna inte följs fullt ut. 

5.3.2 Trygghet 
Åk 2 och 5 

Gällande trygghet och åk 2 och åk 5 kan man se att Bruksskolan har ett högre 
värde än övriga tätortsskolor. Eleverna på Bruksskolan är tryggare i större ut-
sträckning än på de andra tätortskolorna och det kan ha att göra med det ut-
byggda tvålärarsystem som råder på Bruksskolan. Jämför man Bruksskolan med 
landsbygdskolorna ligger tryggheten lägre. En anledning till att tryggheten hos 
eleverna är större på skolorna på landsbygden kan vara att där finns betydligt 
färre elever.  

 

5.3.3 Grundläggande värden 
Åk 2 och 5 

Grundläggande värden innehållande mänskliga rättigheter, jämställdhet och 
respekt, där ligger Bruksskolan åk 5 betydligt högre än de flesta skolor i kom-
munen. Åk 2 har även de bra värden i jämförelse med övriga skolor. Även un-
der denna punkt ligger landsbygdsskolorna på högre värde på ett par undersök-
ningsfrågor för åk 2. Kan det vara så att vi på Bruksskolan generellt sett arbetar 
med värdegrundsarbete i samtliga ämnen, så det faller sig naturligt för eleverna? 

 

5.3.4 Ordningsregler 
Åk 2 och 5 

Vad gäller ordningsregler på skolan i jämförelse med andra kommunala skolor, 
ser vi att åk 2 ligger högre än resterande skolor gällande att eleverna följer triv-
sel- och ordningsreglerna. För åk 5 ligger värdet högre än andra skolor vad gäl-
ler att lärarna ser till att trivsel- och ordningsreglerna följs. Med ett tvålärarsy-
stem finns mer utrymme för lärarna att ta hand om incidenter som bryter mot 
reglerna. 

 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 

 



Degerfors kommun 
Datum 
2018-06-20 

      
KUN 95-2018 

Sida 
12(65) 

 

Kvalitetsrapport Bruksskolan 1-6 

Hur når vi målen? 

Vi presenterar likabehandlingsplanen för personal, elev och vårdnadshavare via föräldramöte 
där även förväntansdokumentet delas ut. 

All personal följer likabehandlingsplanen och arbetar aktivt med skolans värdegrund med ett 
inkluderande synsätt utifrån vår pedagogiska grundsyn. 

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

Likabehandlingsteamet träffas vid schemalagda träffar samt vid behov. 

Kamratstödjarna träffas regelbundet tillsammans med likabehandlingsteamet. 

Kommunövergripande likabehandlingsmöten 2ggr/läsår där skolans samordnare och rektor 
deltar och sammankallar. 

God kontinuerlig samverkan med hemmet. 

Vid personals frånvaro täcker den ordinarie personalen upp så långt som möjligt så inte vi-
karier behöver arbeta ensamma. 

I samband med APT behandlas likabehandlingsfrågor.  

Vi jobbar för att alla elever ska bli en god kamrat. Alla elever ska bli sedda och bekräftade 
varje dag. 

Utveckla vårt arbete med bildstöd/tecken som stöd. 

Organiserade rastaktiviteter. 

 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Vi har haft 5 tillsammansdagar under läsåret där alla elever arbetar tillsammans i 
tvärgupper. Vid dessa tillfällen så får barnen lära känna varandra och vi vuxna 
får kontakt med fler elever än de vi undervisar. Överlag upplever vi att det är en 
bra stämning i grupperna där de äldre eleverna tar hand om de yngre eleverna. 

Likabehandlingsplanen är presenterad för elever och föräldrar. Personalen är 
väl insatt i den. Vi behöver arbeta med planen hela tiden så att den är ett le-
vande dokument. 

Periodvis har vi lagt ner extra mycket energi på några av våra gemensamma 
regler. Dessa regler har pedagogerna varit mycket noga med att följa, som till 
exempel att skor ska stå rätt i korridoren och att jackor ska vara upphängda. 
Stämningen i korridorerna har förbättrats med mindre osämja mellan eleverna. 

Vi har skrivit kränkningsanmälningar när elever eller pedagoger har blivit 
kränkta. Under vårterminen upplever vi att vi har gjort färre kränkningsanmäl-
ningar. 

Det har varit högljutt och oroligt i matsalen när åk 3-6 äter, främst under höst-
terminen. Det är många elever som ska ta mat och äta samtidigt vilket innebär 
att det stundtals kan det bli rörigt i matsalen. 

Vi arbetar aktivt för att hålla en god kontakt med hemmen. Kontakten sker på 
olika sätt och olika tätt beroende på den enskilde eleven och dess behov. 
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Tvålärarsystemet underlättar vid ordinarie personals frånvaro, då den andre 
läraren arbetar kvar i klassen tillsammans med vikarien. Tvålärarsystemet ger en 
flexibilitet i arbetslaget då man kan stötta varandra. I största möjliga mån försö-
ker vi ha minst en ordinarie lärare i varje klass.  

Analys 

Vi är noga när vi gör gruppindelningen inför tillsammansdagarna, så tillvida att 
vi ser över vilka elever som passar ihop och vilka som inte passar ihop. De fåtal 
elever som inte klarar dessa dagar får andra uppgifter under tillsammansdagar-
na. Arbetet med gruppindelningen bidrar till det goda klimat som råder under 
tillsammansdagarna. Uppgifterna under dagen är sådana att alla klarar av dem 
vilket också bidrar till en god stämning. Ett sätt att utveckla dagarna är att de 
äldsta eleverna kan bli mer delaktiga i planering och innehåll av dagarna. 

Vi behöver arbeta förebyggande med vår värdegrund genom att arbeta med 
olika övningar inom klassen, så att gruppen blir trygg.  

Vi behöver fortsätta att arbeta med skolans regler, vilket är extra viktigt vid 
skolstart.  Arbetssättet att alla pedagogerna fokuserar på samma saker och gör 
lika ger resultat. Vi måste arbeta mer med klassrumsreglerna så att skolarbetet 
kommer i fokus istället för ordningsfrågor. Ett förslag är att lärarna gemensamt 
bestämmer vilka ordningsfrågor som de ska fokusera på i klasserna och hur 
arbetet ska göras. Det är viktigt att alla gör så likt som möjligt för att öka tydlig-
heten och minska konflikterna. Det ger ett tryggare klassrum och tryggare skola. 

Uppföljningen av kränkningsanmälningen upplevs vara krånglig och svår att 
fylla i. Risken är då att vi inte fyller i eller arbetar vidare med kränkningen. Vår-
terminen har varit lugnare när det gäller antalet kränkningsanmälningar. I sam-
band med att vi har fått en socialpedagog anställd hos oss, så har rastaktivite-
terna utökats. Socialpedagogen och skolvärden arbetar tillsammans med olika 
rastaktiviteter vilket ger en bättre stämning på rasterna. En förskollärare ordnar 
lekar för eleverna i f-2 två lunchraster i veckan. Rastaktiviteterna ger lugnare 
raster vilket medför att färre konflikter dras med in i klassrummet. Det är extra 
viktigt att ha rastaktiviteter även höst- och vintertid för att få en vettig aktivitet 
på rasterna. Då tror vi att mycket av springet inne i det stora huset försvinner. 
Vi måste jobba för att eleverna kontaktar rastvärdarna i första hand under ras-
terna istället för att eleverna går in till personal- och arbetsrum. 

Fler elever har under året arbetat med RePulse, där eleverna får olika verktyg att 
använda vid olika sociala situationer, vilket också kan vara en bidragande orsak 
till att vi inte har lika mycket konflikter på rasterna. 

Under vårterminen har vi fått fler bord till matsalen, som gör att alla har sin 
egen plats och slipper att flytta stolar. Detta gör att det blir lugnare i matsalen. 
Det är fortfarande många elever som ska äta och ta mat under samma gång. Till 
nästa läsår kommer vi att ändra schemat i matsalen så att eleverna äter mer ut-
spritt, vilket medför att det inte blir lika många elever som äter på samma gång.  
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Det är viktigt att vi har en god kontakt med hemmen eftersom det skapar en 
medvetenhet om hur det går för eleven och eleven själv blir trygg när skola och 
hem samverkar på ett bra sätt. 

Genom en flexibilitet i tvålärarsystemet vid lärarnas frånvaro ges en trygghet för 
klasserna då ordinarie rutiner och lektionsupplägg kvarstår trots att inte båda 
ordinarie lärare är närvarande. 

RePulse i åk 4 

Under 10 veckor på vårterminen har eleverna i åk 4 gått utbildning i RePulse. 
Klassen har då varit delad i två mindre grupper. RePulse innebär att eleverna 
tränar sociala färdigheter för att på ett bra sätt kunna samspela och kommuni-
cera med sin omgivning för att skapa goda relationer och förebygga konflikter. 
Det handlar också om att göra sig själv medveten om sina tankar, känslor och 
beteende.  

Samtliga 22 elever har deltagit och varit delaktiga i arbetet. Två pojkar har dock 
deltagit under halva tiden, då de sedan valde att stanna kvar i klassrummet. Det 
har förts många samtal runt vardagliga situationer, spelats rollspel, undersökt 
sin egen förmåga att identifiera olika känslor, förmågan att hitta strategier i so-
ciala sammanhang och tillsammans har det förts diskussioner om hur olika si-
tuationer kan hanteras på ett bra sätt. De har också tränat på avslappning.  

RePulse-kursen var på två olika svensklektioner på fredagar, en direkt på mor-
gonen och en innan maten på förmiddagen. Lektionerna var något olika långa. 
Klassen blev delade i två mindre bestående grupper och för att alla elever skulle 
få lika många minuter RePulse så fick morgongruppen, efter fem tillfällen byta, 
och ha kursen innan lunch istället och tvärtom för förmiddagsgruppen, som 
istället fick gå morgonen. Efter bytet valde en pojke att vara kvar i klassrummet 
och deltog inte mer i kursen. En annan pojke valde att avsluta kursen efter 6 
gånger.  

Analys av RePulse 

Alla elever har deltagit i diskussioner och klimatet i grupperna har varit av-
slappnat och tillåtande. Resultatet vi ser är en lugnare grupp som i stället för att 
gå i konflikt har börjat förstå värdet av att lugna sig, tänka efter och sedan 
agera. Enskilda elever upplevs också som trevligare. Pedagoger som arbetar 
med klassen har generellt sett en lugnare klass med färre elever som distraherar 
och påverkar arbetsron.  

De två pojkar som endast deltagit till hälften har båda svårigheter med det so-
ciala samspelet och har behov av att skoldagarna är konstanta. Båda pojkarna 
kan ha haft svårigheter att ta till sig utbildningen till fullo i grupp. Den ena poj-
ken hade förmodligen även svårigheter att byta lektionstid. Däremot skulle båda 
pojkarna troligen må bra av att ha få RePulseutbildningen enskilt.    
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 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  
 Vi behöver minska springet inne i skolan under rasterna i stora huset. 

Vi behöver ha rastaktiviteter under höst och vintertid. Eleverna ska 
kontakta rastvärdarna istället för att knacka på personal- eller arbetsrum. 
Vi behöver ha fungerande uteförråd för att minska tjafs och småkon-
flikter bland elever och personal. 

 Under vintertid behöver vi ha en bättre kommunikation med de som 
plogar gården, så att de redan från början gör plana högar (inte höga, 
branta högar). 

 Vi behöver arbeta förebyggande med vår värdegrund genom att arbeta 
med olika övningar inom klassen, så att gruppen blir trygg.  

 Vi behöver arbeta med skolans regler, speciellt vid skolstart, och sedan 
återkommande arbeta med reglerna under läsåret. Även personalen be-
höver arbeta med och diskutera skolans regler. 

 Fler avstämningstillfällen med den enskilde eleven, där vi kollar upp hur 
det går med arbetet efter utvecklingssamtalet och pratar om elevens so-
ciala situation.  Detta gör att eleven blir medveten och känner sig trygg 
och bekräftad.   
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6 Kunskaper  
Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kun-
skaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa 
ger också en grund för fortsatt utbildning. Skolan ska bidra till elevernas 
harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska ut-
göra en grund för skolans verksamhet.  

Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares led-
ning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervis-
ningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former. 

 Åk 3 
6.1.1 Nationella ämnesprov åk 3     
Nationellt prov (%) 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 F P To F P To F P To 

Svenska 43 38 40 100 33 67 82 38 63 

Svenska som andra-
språk  

50 0 33 0 33 17 33 0 10 

Matematik 33 33 33 60 78 68 21 13 17 

Kommentar: Anledningen till de låga resultaten i matematik och SvA beskrivs 
mer ingående i nedanstående analys.  

6.1.2 Måluppfyllelse åk 3 
Måluppfyllelse 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 F P To F P To F P To 

Svenska 100 63 80 100 40 75 100 100 100 

Svenska som andra-
språk  

100 100 100 33 25 29 66 57 60 

Matematik 100 44 72 80 100 89 79 67 72 

 

Beskrivning och analys av nationella prov och måluppfyllelse för åk 3 

I åk 3 är det totalt 30 elever, 15 flickor och 15 pojkar. Av dessa 30 är det 11 
elever som följer läroplanen för SVA. Under vårterminen delades klassen i två 
mindre grupper på heltid. Ena gruppen består av 13 elever, varav en elev till-
kom sent under våren. Den andra gruppen består av 17 elever.   

6.1.3 Bild 
Klassen har bild 45 minuter en gång i veckan. Under lektionen har vi haft till-
gång till en resurs. 

De områden vi har jobbat med under våren är:  

• Grod- och fågelperspektiv 
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• Sockermålning 

• Picasso 

• Trädallé 

• Kol 

• Perspektiv med träd  

• Tryckteknik 

• Vårblommor med vattenfärg  

I de områden vi har arbetat med har samtliga 30 elever uppnått målen för god-
känt.  

Analys  

Från hösten var det en elev som inte uppnådde målen för godkänt. Anled-
ningen var att eleven hade missat ett område i bild på grund av koncentrations-
svårigheter. Det finns en handfull elever i klassen som behöver stöd med upp-
start på lektionerna och extra pushning. Därför har tvålärarsystemet, innan del-
ningen, varit betydelsefullt under bildlektionerna. Vi lärare har kunnat stötta 
upp varandra och variera när det uppstår situationer bland eleverna.  Delningen 
i sig, har gett en positiv inverkan, både för elever och lärare. Vi har nu haft 
större möjlighet att hjälpa och stötta eleverna under lektionerna.   

Det är viktigt att ha nära kontakt med hemmet hos elever med koncentrations-
svårigheter för att de ska kunna uppnå målen i ämnet. Tack vare delningen har 
det varit lättare att pusha, ha koll på eleverna och kontakt med hemmet.  

Som tidigare nämnt finns det elever som behöver stöd med uppstart på lektion-
erna. Men de allra flesta elever är väldigt intresserade av bild och är överlag 
väldigt kreativa.  

6.1.4 SO 
Klassen har SO 80 minuter två gånger i veckan. En av lektionerna finns en re-
surs, dock har studiehandledare ej funnits att tillgå under lektionerna.  

De områden vi har jobbat med under våren är:  

• Samspel mellan människan, omgivning samt livsmiljöer 

• Forntiden  

• Omvärldskunskap  

I de områden vi har arbetat med har samtliga 30 elever uppnått målen för god-
känt.  

Analys  

Under SO-lektionerna har vi, innan delningen, alltid arbetat i helklass. Att ar-
beta i helklass har fungerat bra dock har delningen gett en positivare inverkan 
på SO-lektionerna än tidigare. Vi pedagoger har nu kunnat lyfta och se varje 
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individ mer och många av eleverna har vågat ta plats och delta mer muntligt 
under lektionerna.   

Vi har genomgångar, diskussioner, reflektioner samt enskilda uppgifter. Vi har 
sett ett stort behov att många elever behöver träna på att skriva vilket vi har 
tränat mer på i slutet på höstterminen och kommer att fortsätta med under vår-
terminen.  

I klassen finns det en handfull elever som oftast behöver mycket nära individu-
ellt stöd. Trots den stora skalan elever som undervisas i SVA har vi inte haft 
någon tillgång till studiehandledning. Vi ser ändå att dessa elever hänger med i 
undervisningen. Under de genomgångar, diskussioner, reflektioner samt en-
skilda uppgifter är vi noga med att förklara nya, främmande ord och använder 
oss ofta av återkoppling. Dock kommer studiehandledning vara mer betydelse-
full för våra elever längre fram. De kommer behöva mer stöttning i undervis-
ningen, då svårare ord och uttryck kommer att tillkomma.  

Vi såg under höstterminen att eleverna behöver träna mer på att skriva och har 
därför i varje område använt oss av varierande skrivuppgifter. Eleverna har 
blivit mer självständiga i sina uppgifter jämfört från hösten och samtliga elever 
är med och deltar utifrån sin egen förmåga.   

 

6.1.5 Analys av de nationella proven i matematik 
I klass 3 på Bruksskolan gick det 29 elever i klassen när de nationella proven 
genomfördes, fjorton flickor och femton pojkar. En till flicka började i klassen 
efter att proven genomförts. 

De nationella proven i matematik bestod av nio olika delprov. 

Fem av klassens elever klarade att nå godkänt resultat på samtliga delprov. Åtta 
elever missade på en del som handlade om skriftliga redovisningsmetoder i sub-
traktion. Sex elever missade på två delar.  Tio elever missade på tre eller fler 
delar. 

Av dem som missade på tre delar eller fler så har sju stycken annat modersmål, 
två stycken misstänks ha läs- och skrivsvårigheter men är ej utredda än. Tre 
elever har ganska nyss kommit till klassen.  

Då endast fem av 29 klarat delen med skriftliga uträkningar i subtraktion ser vi 
att detta är något vi måste arbeta vidare med. Orsaken till att så många missade 
på den delen kan vara att pedagogen under instruktionen av delprovet gav som 
exempel att man kan ställa upp uppgiften (använda algoritmen). Detta kan ha 
gjort att eleverna tänkte att det var det enda sättet man kunde genomföra del-
provet på trots att vi pratat ett flertal tillfällen om att man kan räkna på olika 
sätt. Många tycker också att det är svårt med växlingar och hur man skriver upp 
talen på egen hand. När vi har arbetat med liknande uppgifter har eleverna fått 
algoritmen klar så det bara är att räkna ut. De behöver då inte ta hänsyn till om 
talen innehåller ental, tiotal, hundratal o.s.v. och hur man skriver dem ovanför 
varandra i uppställningen. Sex stycken av 29 missade på delen om skriftliga ut-
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räkningar i addition så där märks det att eleverna är säkrare. De har även här 
använt sig av algoritmen. 

Problemlösning, algebra och likhetstecknets innebörd är andra områden som vi 
bör arbeta vidare med då det är nio elever per område som har svårt med detta. 

Endast en har missat på den muntliga delen vilket är klassens styrka. De är duk-
tiga på att resonera kring matematik och förklara olika matematiska problem för 
varandra. 

Sannolikhet och statistik är de också mer säkra på och det kan bero på att vi 
ganska nyss gjort egna stapeldiagram så de hade det färskt i minnet. 

En annan bidragande orsak till resultatet på nationella provet kan vara att det 
har varit en del vikarier under matematiklektionerna då ordinarie pedagog varit 
frånvarande. 

Klassen har efter påsklovet delats in i två grupper. Tidigare har det hela tiden 
funnits två pedagoger i klassrummet men efter delningen en. Vid vissa lektioner 
har även en resurspedagog varit med. Vi har arbetat med genomgångar tillsam-
mans både på tavlan och med ladybug. Vi har visat på olika sätt man kan lösa 
uppgifterna och även ritat lösningar som ska göra att de som har svårt kan se 
hur man kan räkna. Eleverna har också fått räkna enskilt med stöd av pedago-
gen vid behov. Vi har även arbetat på Ipads med färdighetsträning. Vi har också 
arbetat praktiskt. Innan delningen tog ibland en av pedagogerna ut en mindre 
grupp för extra genomgångar, detta har ej varit möjligt efter delningen. 

 

6.1.6 Analys av måluppfyllelse i matematik 
Klassen läser matematik fyra lektioner i veckan. 

Av klassens 30 elever är det nio stycken som inte når målen i matematik, fyra 
flickor och fem pojkar. En av dessa flickor har varit i klassen så kort tid att vi 
inte hunnit kartlägga alla hennes kunskaper än. En pojke och en flicka miss-
tänks ha läs- och skrivsvårigheter men är ej utredda än. Fyra pojkar och tre 
flickor har annat modersmål. En pojke är ganska ny i klassen och har en del 
kunskapsluckor. Eftersom det är många med annat modersmål eller som har 
läs- och skrivsvårigheter är det viktigt att vi fortsätter arbeta på ett varierat sätt. 
Det är också viktigt att de får anpassat material utifrån deras nivå. Det är också 
viktigt att utmana de elever som är mycket duktiga och intresserade av matema-
tik så de håller intresset vid liv. Även dessa bör få anpassat material och man 
även kan låta dessa synliggöra sina kunskaper genom att få hjälpa och förklara 
sina kunskaper för andra elever.  

 

6.1.7 Svenska  
I åk 3 är det totalt 19 elever som bedöms i svenska. Det är 8 pojkar och 11 
flickor. Av dessa 19 har samtliga elever uppnått målen i svenska för åk 3. Klas-
sen har 7 lektioner i veckan som delas upp på 360 minuter. I mitten på vårter-
minen delades klassen i två mindre grupper på heltid. I ena gruppen består det 
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av 13 elever, varav en elev tillkom sent under våren. Den andra gruppen bestod 
av 17 elever. Grupperna har gjort att den tillgång till resurs som tidigare har 
funnits har minskat för några elever. Den resurs vi haft, har varit i den grupp 
som behövts mest för stunden. Då det finns de elever med behov som, bero-
ende på dag, kunde drabba undervisningen mer än annars.   

6.1.8 Analys av de nationella proven i svenska  
Mellan dessa områden var det nationella provet i svenska. Här nedan finns re-
sultat på de olika delarna för samtliga eleverna i åk 3 i svenska. (N= nådd EN= 
ej nådd)  
Totalt flickor: 14 
Totalt pojkar: 15 
 N flickor N pojkar EN flickor EN pojkar 
Muntlig:  14 14 0 1 
Läsa berättelse: 13  9 1 6 
Läsa faktatext: 11 12 3 3 
Högläsning:  13 12 1 3 
Textsamtal: 12 12 2 3  
Skriva berättelse: 11  6 3 9 
Stavning och interpunk. 11  9 3 6  
Skriva faktatext: 13 14 1 1  

Analys om varje del:  
 
Muntlig: 
Som vi ser tydligt på tabellen ovan så är klassen starka muntligt. De lyssnar, 
diskuterar och samtalar med varandra. 

Läsa en berättande text:  
Samtliga 7 elever som inte uppnådde kravet för godkänt, undervisas i SVA. 
Varför vi tror att resultatet blev såhär var främst för att berättelsens handling 
var om en loppis. Loppis och ord som hör till, är inte självklara för dessa elever. 
Det kan vara en rad främmande ord som de inte tidigare hört, läst eller kan 
relatera till. Bortsett från handlingen kan det vara att de läser ”nonsensord”. De 
läser alltså orden utan att veta att de läst fel och uppfattar någonting helt annat 
vilket leder till att det är svårt att sedan hitta svaret i texten.  

Läsa en faktatext:  
Av de 3 flickor som inte nådde kraven på denna del, undervisas en i SVA. Av 
de 3 pojkar som inte nådde kraven, undervisas två av dem i SVA. Faktatexten 
handlade om ekorrar, vilket samtliga elever vet vad det är. Varför resultatet gick 
som det gjorde här kan vara att de hade för bråttom, inte har språket i grunden 
eller behöver jobba mer med att läsa mellan raderna.  

Högläsning: 
Samtliga fyra elever som inte blev godkända på denna del har ett annat mo-
dersmål än svenska. Den främsta orsaken vi såg, när eleverna läste, var att det 
var ord de aldrig hade hört förut. Vilket gjorde att flytet samt avkodningen 
ställde till det för dem. I det stora hela ser vi att många av eleverna behöver läsa 
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mer hemma. De kan bokstavsljuden och avkoda orden relativt snabbt men för 
att finna flytet behöver eleverna läsa mer.  

Textsamtal: 
De båda flickorna som inte nådde godkänt undervisas i SVA och en av de tre 
pojkarna undervisas i SVA. Att eleverna inte klarade textsamtalet handlade 
främst om att de inte hade någon erfarenhet av loppis och att sälja saker. De 
hade svårt att tänka till och själva ge förslag.  

Skriva berättelse:  
Utifrån resultaten hos eleverna ser vi att flickorna är säkrare på att skriva berät-
telser än vad pojkarna är. 6 av de 12 eleverna undervisas i SVA. Att skriva be-
rättelser har vi tränat mycket på innan de nationella proven, men varför är det 
då 12 elever som inte befäst de kunskaperna? Dels kan de handla om att de inte 
kom på något att skriva om eller hade för bråttom att bli klar med sin berättelse. 
Av dessa 12 var det några som inte hade ett tydligt avslut men främst var det att 
det inte fanns en tydlig röd tråd. Detta är ett resultat som visar att många inte 
befäster kunskapen att skriva en berättande text och detta är något eleverna 
behöver arbeta vidare med.  

Stavning och interpunktion:  
Av de 9 elever som inte nådde målen för denna del är det 6 som undervisas i 
SVA. Det var någon enstaka som inte klarade av rättstavade ord men främst var 
det stor bokstav och punkt på rätt plats. Som ovan nämnt, behöver eleverna, 
generellt träna vidare på denna del.  

Skriva faktatext: 
Att skriva en faktatext gav bättre resultat än den berättande texten. En av de två 
eleverna som inte nådde kravet, undervisas i SVA. Båda dessa elever uppnådde 
inte kravet för delen där de skulle läsa och förstå en faktatext. Faktatexten fick 
eleverna skriva dagen efter att de hade läst faktatexten. Resultatet visar att ele-
verna kommer ihåg vad de har läst och även hittat en strategi för att memorera 
in orden i en betydelse.   

Trots att eleverna under hela läsåret arbetat mycket med att skriva och läsa olika 
typer av texter, ser vi fortfarande att områdena är i behov av att fortsätta ut-
vecklas. I sammanställningen är de elever som följer kunskapskraven i SVA, 
inräknade. Överlag ser resultaten okej ut. Med tanke på att flera av eleverna inte 
kunde skilja på att skriva med stora och små bokstäver, använda punkt eller 
tyckte det var jobbigt att läsa och skriva.  

Analys  

Under hösten låg fokus mycket på att lära känna varje individ. Vilket arbetssätt 
som passar eleverna bäst och vad de behöver träna vidare på. En annan utma-
ning som fanns under höstterminen var att finna en naturlig röd tråd i under-
visningen. Vad var det viktigaste att lägga fokus på? Vad ska göras för att fånga 
elevernas intresse i ämnet svenska?  

Innan vårterminens start lades det upp en tydlig struktur och arbetsområden 
som skulle prioriteras. Klassen är otroligt starka muntligt. De är duktiga på att 
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argumentera, diskutera och analysera om olika ämnen. Vikten att skriva och läsa 
var tidigt fokus i klassen.  

Att skriva och läsa faktatexter och berättelser hade eleverna fått göra mycket 
under hösten. Intresset tappades och vi fick tänka om. Hur fångar vi elevernas 
intresse för att skriva och läsa samtidigt som det ska vara roligt och att alla ele-
ver ska få träna på sitt sätt? Eleverna fick därför, i indelade grupper, göra nyhet-
er. Vi diskuterade och tittade på olika nyheter, både för barn och vuxna, vad 
som var skillnaderna och likheterna. Efter detta fick eleverna själva skriva och 
framföra nyheter där de sedan skulle bli filmade. Grupperna var väl genom-
tänkta och samarbetet i alla grupper fungerade utmärkt. Vi ansåg att så länge de 
skriver, får respons och lär sig av sina misstag så kommer de växa i sitt skri-
vande. Sedan att träna på att framföra det tillsammans i gruppen och läsa sin 
nyhet högt medgav att eleverna stöttade varandra, mycket skratt och engage-
mang i varandras arbeten. Fördelen med detta arbete är att det passar alla. Oav-
sett om de undervisades i SVA, har dyslexi eller inte tycker om att skriva 
mycket, kunde alla elever skriva utefter sin egen förmåga samt få hjälp av 
varandra.  

Vi delade sedan klassen i två grupper. Delningen gjorde större påverkan än vad 
vi hade trott. Det har inte bara gett en betydligt lugnare miljö i klassrummet 
utan det har märkts tydligt att alla elever i klassen har vågat kliva fram. Eleverna 
har vågat ställa frågor och delta i diskussioner. Vi lärare har också fått bättre 
koll på eleverna, hur de ligger till kunskapsmässigt och under pågående under-
visning.  

Eleverna kopplar skrivandet mycket till berättelser eller faktatexter. För att fort-
sätta att bibehålla intresset för skrivandet hos eleverna fick de skriva dikter. När 
området togs upp till en början var det en del elever som förknippade dikter 
med tråkiga, ointressanta eller att de inte förstod vad de handlade om. Det vik-
tiga här var att först visa olika dikter som fångade elevernas intresse. Om det 
handlade om djur, familj, spel, fotboll etc. Sedan att visa att dikter kan skrivas 
på en rad olika sätt. Detta är också ett bra område för samtliga elever, oavsett 
tidigare kunskaper eller bakgrund. Att få träna och skriva dikter utifrån sin egen 
förmåga och sedan få respons på hur de kan utvecklas att bli bättre skribenter.  

Efter dikterna ville vi lyfta elevernas absolut starkaste sida, att prata. Vi använde 
oss av olika uppgifter, där de bland annat skulle diskutera vilken av fyra bilder 
som inte passade in. (Det fanns inga rätta svar). Här använde vi oss av EPA-
metoden. Eleverna fick först tänka själva, sedan tillsammans med sin kamrat 
och sedan lyfte vi alla förslagen i klassen. Något vi inte trodde skulle hända var 
att eleverna, med en god ton, ifrågasatte varandra och deras förslag. Detta ledde 
till otroliga diskussioner och de konflikter som varit tidigare mellan eleverna, 
fanns inte längre. Alla elever i gruppen förstod att nu är det diskussion och jag 
ska argumentera för varför mitt förslag är bra men samtidigt lyssna på andras 
åsikter. De elever som har svårare att skriva och läsa fick glänsa i klassrummet 
när de fick visa vad de är riktigt duktiga på. Att diskutera och lyssna på andras 
förslag var även gynnsamt för de eleverna med SVA. De fick lära sig många nya 
ord och lyssna på när man diskuterar utan att det blir en konflikt.  
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Ett annat område som vi arbetade med var serier som vi även kopplade till käll-
kritik. Källkritik som kan vara mastigt med många främmande ord och även 
svårt att förstå när eleverna är så unga. Att göra en planering om källkritik och 
att fånga alla elever var svårt, oavsett bakgrund. Vi fick använda oss av serietid-
ningen Bamse som har gjort en enkel men ändå lockande berättelse om källkri-
tik. Genom att först läsa och kolla på bilderna, hur det kan se ut och vad det är 
som kännetecknar en serie, så fångades intresset snabbt. Serien om källkritik 
hade enkla ord som eleverna kunde förstå och om inte så upprepade vi orden 
under ett flertal lektioner. Området källkritik slutade med att eleverna ifrågasatte 
mig som lärare vilka sidor jag hade hittat information på, om de var trovärdiga 
och vem som hade skrivit. Dessa kommentarer är bevis på att eleverna har fått 
kunskap om källkritik. Att vi sedan arbetade med serier passade i princip de 
flesta elever. Inte mycket text samtidigt så fick eleverna arbeta med de viktiga 
delarna. Språkets struktur och meningsuppbyggnad. En stor del av eleverna 
tycker om att rita, vilket passade många då serierna skulle ha bilder.   

För att sedan börja knyta ihop säcken på läsåret fick eleverna en sista ordentlig 
skrivuppgift. Att skriva brev. Vi läste först tillsammans hur ett brev ser ut och 
vad de kan innehålla. Hur viktigt det är att tänka på vem man skriver till, om det 
är till rektorn eller till en kompis. För eleverna var höjdpunkten att skriva brev 
till en brevvän vi hade ordnat. De blev tilldelade ett namn på en elev från Björ-
neborgsskolan som antingen gick i åk 4 eller 5. De fick välja själva vad brevet 
skulle innehålla, men kravet var att de skulle ställa minst två frågor. Alla elever 
skrev först ett kladdpapper, för att sedan få respons och sedan bearbeta sitt 
brev. I och med att eleverna fick respons fick eleverna, oavsett bakgrund, träna 
på det de gjorde fel och se vad de själva behöver träna på. Om det är handstil, 
stavning, meningsuppbyggnad, språkets struktur etc. Varför vi tror att brev 
fångade alla elevers intresse, så pass som det gjorde, var för att de skulle skickas 
till en annan elev och sedan få respons på sitt brev.   

Det sista eleverna har fått arbeta med under läsåret är Grej of the day. Det 
handlar om att vi som lärare har valt ut en känd person, plats eller händelse som 
vi presenterar för eleverna. Varför vi dels valt att arbeta med Grej of the day, 
var för att vi har lärt oss vad som lockar eleverna till en god och varierande 
undervisning som passar alla. Dels får de lyssna, titta på bilder/filmer och ställa 
frågor om de inte förstår. Efter varje avslutat område får eleverna sedan skriva 
av läraren i punktform. Klassen kommer tillsammans på punkter som handlade 
om ämnet. Läraren skriver först, visar via ladybug och sedan skriver eleverna 
av. Varför vi valt att göra såhär är för att vi sett att en del av eleverna inte kan 
stava till vanligt förekommande ord, inte sätta ut punkt på rätt plats eller an-
vända stor bokstav i början på en mening. Detta arbetssätt passar även de ele-
ver som undervisas i SVA. För att få se hur meningsuppbyggnader skall se ut.  

Sammafattningsvis är det en stark, muntlig klass. Eleverna behöver fortsätta att 
utveckla sitt läsande och skrivande. Främst kunna analysera, reflektera och hitta 
svaren ”mellan raderna” och ”bortom raderna”. Delningen gjorde en stor in-
verkan på alla i klassrummet, elever som lärare. Eleverna har själva fått kliva 
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fram mer och pedagogerna har fått en mer hanterbar arbetsmiljö. Både med 
lugnare elever och en ökad möjlighet att se varje individ.  

6.1.9 Svenska och svenska som andraspråk  
Det är sju elever, 5 pojkar och 2 flickor, som läser svenska som andraspråk 
(SVA) i liten grupp vid två tillfällen, totalt 70 minuter i veckan. De har också 
fått stöd i SVA under 80 minuter på en SO-lektion i veckan. I klassen finns 
ytterligare fyra elever, 2 pojkar och 2 flickor, som läser enligt läroplanen för 
svenska som andraspråk. Dessa elever har deltagit i undervisningen i klassrum-
met. Tre av dem, två pojkar och en flicka, behöver ingå i en liten SVA-grupp till 
hösten för att befästa grunderna i det svenska språket.   

Det är tre pojkar och en flicka som ej når målen i SVA. En flicka har nyss 
kommit till klassen och är svår att bedöma.  

Pojkarna som inte når målen har alla svårt att koncentrera sig på lektionerna 
och utföra det arbete som förväntas av dem. För en pojke finns oro för läs- och 
skrivsvårigheter. En flicka har svårigheter i läsning samt läsförståelse och når 
därför inte målen samt är nyanländ och har inte grunderna i det svenska språ-
ket.  

Analys  

Det är en stor nackdel att inte ha tillgång till studiehandledare i all undervisning. 
Någon timme i veckan är undermåligt för de som är nyanlända för att snabbt 
komma in i skolarbetet och nå den språkliga nivå som krävs för undervisning i 
de olika ämnena. Eleverna skulle också behöva betydligt fler timmar SVA-
undervisning, helst all undervisning i svenska. Tre av eleverna som haft SVA-
undervisning i klassen skulle behöva ingå i den mindre SVA-
undervisningsgruppen för att befästa grunderna i det svenska språket. 

6.1.10 Idrott 
Klassen har idrott 50 minuter 2 gånger i veckan.  

I början på varje idrottslektion blir alla elever väl förberedda på vad vi ska göra, 
hur vi ska göra det och varför vi gör det. 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, muntligt och bildligt sätt, eftersom eleverna tar till sig kunskap 
på olika sätt. Från höstterminen var det 2 elever som inte nådde målen, p.g.a. 
svagt deltagande. Det är idag 14 som inte har uppnått målen för godkänt i id-
rott.  

Analys  

Varje idrottslektion startas genom en samling där pedagogen går igenom lek-
tionens tre frågor: vad, hur och varför. Eleverna har på så sätt fått en trygghet, 
rutin och vet vad som förväntas av dem. Både vad som ska göras under lek-
tionen och vad varje individ själv skall tänka på. Detta har givit att bland annat 
de två elever som inte nådde målen från hösten, vet vad de behöver tänka på 
för att nå målen i idrott.  
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Vi har arbetat med olika områden under vårterminen och eleverna visar ett ak-
tivt deltagande och glädje under idrottslektionerna.  

Det växande antalet elever i klassen har visat en effekt under idrottslektionerna. 
Det är många elever, med olika behov, som pedagogerna skall leda och lektio-
ner att ha kontroll över. Därför har tvålärarsystemet varit betydelsefullt under 
idrottslektionerna, då vi lärare kan stötta upp varandra och variera när det upp-
står situationer bland eleverna. Det har varit viktigt för oss lärare att fortsätta 
prata med eleverna om vikten att delta i idrottens olika moment och att tänka 
på vad eleverna själva kan bidra med för att få en trivsam miljö. 

Anledningen till den stora skalan av elever som inte uppnått målen, är på grund 
av simlektionerna som har ägt rum under våren. Vi ser överlag, att elever idag 
inte kan simma. Detta är ett stort problem som behöver lyftas, främst med 
vårdnadshavare. Simhallstiderna är fullbokade, klassen är för stor och man har 
varit tvungen att välja vilka som ska prioriteras till att fortsätta simma. Många av 
eleverna och vårdnadshavare tror att barnen kan simma, på grund av simskolan 
som många deltar i. Problemet är att simlektionerna/testerna motsvarar inte 
simtesterna som görs i skolan.  

I det stora hela, visar eleverna ett aktivt deltagande och gör sitt bästa under de 
olika områdena.  

6.1.11 NO och Teknik 
Klassen läser NO och teknik två lektioner i veckan. 

Av klassens 30 elever är det en flicka som ej når målen då hon varit i klassen så 
kort tid så vi inte hunnit kartlägga alla hennes kunskaper än. Vi arbetar mycket 
varierat i NO/Teknik. Vi samtalar och diskuterar alltid områdena utifrån ele-
vernas kunskaper och erfarenheter. Vi skriver ofta tankekartor och arbetar uti-
från bilder. Vi har tillsammans svarat på frågor och läst texter på ladybug. Vi 
har även arbetat praktiskt. Vi har också sett filmer och lyssnat på radioprogram. 
Klassen har fungerat mycket bra efter delningen och elever som inte vågat tala 
så mycket inför andra elever har kommit fram mer. Vi bör fortsätta arbetet med 
att eleverna får söka svar på frågor själva för att bli mer självständiga.  

 

Analys i ämnena musik, slöjd och engelska saknas. 
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 Åk 6 
6.2.1 Nationella ämnesprov åk 6 
Måluppfyllelse 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

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

Svenska 100 69 85 100 78 88 100 89 94 

Svenska som andrasp 100 33 50 50 80 71 60 33 50 

Matematik 93 67 82 80 57 67 69 60 65 

Engelska 73 84 79 90 93 92 93 83 88 

6.2.2 Måluppfyllelse åk 6  
 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

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

Bild 93 95 94 100 100 100 100 100 100 

Engelska 73 80 77 90 93 92 79 75 77 

Hem- och kons.kunsk 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Idrott och hälsa 93 95 94 100 93 96 79 75 77 

Matematik 87 70 77 90 64 75 71 58 65 

Modersmål 100 100 100 100 100 100 100 50 80 

Musik 93 95 94 100 100 100 100 92 96 

Naturor. ämnen - - - - - - - - - 

     Biologi 93 85 89 100 100 100 86 75 81 

     Fysik 93 95 94 100 93 96 100 50 77 

     Kemi  86 90 88 100 86 92 86 58 73 

Samhällsor. ämnen - - - - - - - - - 

     Geografi 93 85 89 100 86 92 86 67 77 

     Historia 93 90 91 100 64 79 79 75 77 

     Religionskunskap 100 95 97 100 71 83 79 67 73 

     Samhällskunskap  87 85 86 100 86 92 86 58 73 

Slöjd  100 95 97 100 100 100 93 83 88 

Svenska 100 71 85 100 67 82 100 88 94 

Svenska som andrasp 50 83 75 100 40 57 80 25 56 

Teknik  93 95 94 100 93 96 100 58 81 
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6.2.3 Beskrivning och analys av nationella prov och måluppfyllelse 
för åk 6 

Analys engelska  

Det är 3 pojkar och 3 flickor som ej når målen i engelska. Den första pojken 
har en språkstörning/ dyslexi. Språkstörningen gör att han har svårt att tillgo-
dogöra sig språket på ett för årskursen utvecklande sätt. De två andra pojkarna 
och en av flickorna är nyanlända. På grund av kort undervisningstid i ämnet 
engelska når de ännu inte målen för engelska åk 6. Ordförråd och förståelse för 
text och kommunikation behöver byggas upp och en av pojkarna kan endast 
läsa hjälpligt på engelska. De två andra flickorna som ej når målen är svaga äm-
nesmässigt och behöver mycket stöd i alla arbetsuppgifter. En av flickorna är 
väldigt ojämn i sin förmåga att arbeta och intressestyrd i förståelsen.  

Vi har under vårterminen varit tre pedagoger i klassen 115 min/vecka, då den 
ordinarie pedagogen med engelska som behörighet vikarierat som specialpeda-
gog sedan sportlovet. 

Vi har under höstterminen fokuserat på de muntliga delarna genom att delta i 
projekt, filmat, redovisat om oss själva, guidat på engelska, det vardagliga 
språkbruket i mötet med människor. Det har fallit väl ut och muntligt når alla 
förutom tre målen i engelska. De har arbetat med engelskan i smågrupper där 
de fått pröva sin engelska både muntligt och skriftligt och hjälpas åt vid svårig-
heter. Det har stärkt gruppen som är starka i att stötta och hjälpa varandra, man 
vågar prova. 

Vi ser att skrivning i engelska, att få ner egen text, är det eleverna har svårast 
för, därför har vi fokuserat på det under våren. De har fått skriva om en egen-
vald sak och redovisa, de har fått skriva en berättelse, samt så har nationella 
proven i de tre delar varit för eleverna. Vi har jobbat med grammatik genom 
bok och genomgång, samt oregelbundna verb för att få in grammatiken där. Ett 
prov med eget fokusresultat har genomförts. Vi har jobbat mycket i grupp och 
stöttat med tydliga instruktioner i hur, exempelvis, man översätter en fråga till 
ett svar i hel mening. Vi har ibland haft varierad liten grupp för att stärka de i 
behov av mycket stöd i de uppgifter klassen genomfört.  

Det är positivt att arbeta med projekt i åk 6, så därför har vi till stor del arbetat 
på det sättet även i år. Vissa elever mår bättre av beting, varav boken har varit 
bra. Att en ordinarie pedagog bytts mot en resurs en gång i veckan har till stor 
del varit svårt för elever i behov av struktur och stöd. De har påverkats negativt 
i sin inlärning och det är något vi behöver tänka på till nästa år.  

En klass som behöver struktur och kontinuitet som den här klassen, kan man 
inte bryta mönster mitt i en termin, då det tar lång tid att arbeta in nya mönster 
och arbetssätt.  

Betyg  

                                  F                 E            D              C             B            A 
Pojkar                       3                  3            1               3             2              - 
Flickor                      3                  1            2               4             3              1  
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Resultat Nationella prov  
                                  F                  E              D                C            B            A 
Pojkar                       2                  1               1                 5             1             2  
Flickor                      1                  2               3                 5             2             1 
De nationella provresultaten skiljer sig lite från betygen. Detta beror dels på att 
de är en sammanställning av fyra delar i engelskan, där man har möjlighet att nå 
ett betyg trots att man inte når vissa delar av de kunskapskrav som bedöms och 
dels på att ett högt betyg på någon del stärker ditt resultat överlag. För att nå 
betygen så krävs att du visat de förmågor för alla delar på ett betyg. Detta gör 
att resultaten kan särskiljas. Trots detta är resultaten på nationella proven rela-
tivt jämnt fördelade och det visar den spridning på kunskaper i engelska som vi 
tidigare sett.  

Det är fler elever som når E på nationella proven än som har E i betyg och 
detta beror på de delar de inte klarat på nationella provet. För att nå ett E i be-
tyg behöver man ha visat förmåga till den missade delen vid annat tillfälle, vilket 
de eleverna har haft svårigheter att göra.  

Flera killar har höga poäng på nationella proven, på grund av sin styrka i att 
kommunicera via tal, de har svagare resultat på skrivdelen och det visar sig i 
betygen, då man för att nå höga betyg i ämnet ska kunna kommunicera både i 
muntlig och skriftlig interaktion anpassat till mottagare. Flickor och pojkar har 
ändå både i betyg och nationellt prov relativt höga resultat och det beror 
mycket på styrkan i att förstå det engelska språket och att kunna visa sin förstå-
else.  

6.2.4 Bild  
Alla elever (26) i åk 6 har minst E i sitt betyg i bild.  

Analys 

För att nå högre betygsnivåer i ämnet bör vi även i fortsättningen prata om 
vilka förmågor vi arbetar med för att få dem mer delaktiga och förstå anled-
ningen till att ta eget ansvar för sina studier. Tvålärarsystemet är en stor tillgång. 
Att bara ha bild halva terminen och därför längre pass har varit positivt i det 
stora hela. I denna klass har det dock inte varit optimalt för alla, då det finns ett 
antal elever som har svårt att ta eget ansvar och få saker gjorda. Omstrukture-
ringen i organisationen som bland annat påverkat bilden i åk 6 har medfört 
svårigheter för klassen då det finns flera elever i gruppen som har mycket svårt 
med förändringar och nya vuxna. Vi ville dock genomföra den planering vi 
gjort tillsammans med eleverna under höstterminen så förändringen inte skulle 
bli för kännbar, detta med varierande resultat. Lektionerna vi haft i keramik-
verkstaden har varit mycket positiva för eleverna då de fått möjlighet att prova 
ett hantverk ”på riktigt” utanför skolans väggar. 

Betyg 

 Pojkar  Flickor  Totalt 
A   1  1 
B   6  6 
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C 2  5  7 
D 4    4 
E 2  6  8 
F    
 

6.2.5 Svenska och svenska som andraspråk  
I klassen finns 26 elever, 12 flickor och 14 pojkar. 9 stycken, 4 pojkar och 5 
flickor läser enligt kursplanen svenska som andraspråk (sva). Sva bedrivs i ordi-
narie klassrum vilket innebär att ingen specifik sva-undervisning skett i liten 
undervisningsgrupp. Vi har fem lektioner svenska i veckan av varierad längd, 
totalt 190 minuter.  

Klassen är uppdelad i två grupper på svenskan med en pedagog per grupp. Den 
ena gruppen med en outbildad pedagog som har förmånen att även förstärka 
undervisningen med arabiska för våra nyanlända elever. I den gruppen arbetar 
även en resursperson som stöd. Den andra gruppen med utbildad pedagog i 
svenska och sva. Syftet att dela klassen i två grupper var att få arbetsro och lät-
tare kunna nå alla elever i en mindre grupp, vilket vi tycker har lyckats. 

Det är en pojke som ej når målen i svenska. Det är tre pojkar och en flicka som 
inte når målen i svenska som andraspråk. Pojken som inte når målen i svenska 
beror på att han har svårt att koncentrera sig på lektionerna samt att eleven inte 
presterat arbeten för bedömning. Eleven har tillgång till inläst arbetsmaterial 
samt dator som skrivverktyg.  

En pojke i sva har stort behov av ”en till en” - stöd samt anpassade arbetsupp-
gifter. En annan pojke är nyanländ och har stora brister i svenska språket. Två 
elever, en pojke och en flicka, har inte grunderna i svenska språket ännu och 
läser all svenska på Mottagningsenheten, och har därför inte nått kunskapsmå-
len.    

Analys  

Det är en stor nackdel att inte ha möjlighet att ha enskild sva-undervisning då 
flera elever är nyanlända och behöver bygga upp svenska språket från grunden 
vilket kräver en annan fokusering av undervisning än svenskundervisning. Ele-
verna i klassen har alla haft samma lärobok som i stort sett all undervisning i 
ämnet utgått ifrån vilket till viss del har varit en nackdel, då det är svårare att 
individanpassa uppgifter utefter elevernas behov. Enstaka elever vill inte gärna 
arbeta med annat läromedel då de uttalat att de känner sig exkluderade och väl-
jer det läromedel som stundtals är för avancerat för deras kunskapsnivå.  

Det finns många elever i klassen i behov av kontinuerligt och särskilt stöd, både 
inom sva och svenska. Flera elever kräver ”en till en” -undervisning konstant 
för att kunna prestera, vilket vi inte kan tillgodose. Flera elever klarar en god-
känd nivå med liten marginal.  

Det är viktigt att pedagoger arbetar kontinuerligt med sambedömning för att få 
en samsyn på betygssättandet i ämnen. 

Betyg svenska 
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 Pojkar  Flickor  Totalt 
A   2  2 
B   4  4 
C 2  2  4 
D     
E 5  1  6 
F 1    1 
 

Betyg svenska som andraspråk 

 Pojkar  Flickor  Totalt 
A      
B      
C 1    1 
D   1  1 
E   3  3 
F 3  1  4 
 

Nationella prov i svenska/svenska som andraspråk 

De nationella proven i svenska samt svenska som andraspråk bestod av 5 delar. 
Ett muntligt prov som genomfördes under ht 2017, två läsförståelsedelar där 
eleverna läser texter och svarar på frågor med alternativ samt två skrivdelar där 
eleverna själva producerar en berättande text samt en argumenterande text.  

På de nationella proven i svenska har tre pojkar fått betyget F. I sva har två 
flickor fått betyget F. Fyra elever i sva har inte deltagit i de skriftliga delarna av 
provet.   

 

Nationella prov svenska 

 Pojkar  Flickor  Totalt 
A   1  1 
B   3  3 
C   2  2 
D    
E 5  3  8 
F 3    3 
 

Nationella prov svenska som andraspråk 

 Pojkar  Flickor  Totalt 
A    
B    
C  
D 1  1  2 
E   1  1 
F   2  2 
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Proven visar att eleverna generellt har läsförståelse och förmåga att tolka texter, 
men lite sämre måluppfyllelse för delen som handlar om att skriva egen text. 
Det visar att den träning som vi gjort, gällande läsförståelse genom att arbeta 
med olika texter och analyserat dem för att förstå dess budskap, har gett resul-
tat. Däremot har producerandet av egna texter varit mindre prioriterat. Av den 
anledningen har vi under slutet av höstterminen och under vårterminen tränat 
på textskrivande med utgångspunkt från en lärobok, med lärar- samt elevre-
spons för förbättring, men det är möjligt att den kunskapen inte hunnit befästas 
tillräckligt vid provtillfällena. Vi ser också ett behov av att ytterliga träna på att 
läsa instruktioner och kunna följa dem självständigt. Några enstaka elever har 
missuppfattat instruktionen till de skriftliga delarna och därför fått ett lägre be-
tyg än vad vi anser att eleverna kan prestera.    

6.2.6 SO  
Klass 6 har SO vid 3 tillfällen i veckan, två lektioner är 80 minuter och en lek-
tion är 40 minuter. 

Vi är två undervisande lärare på alla lektioner samt en studiehandledare 80 mi-
nuter per vecka. 

6.2.7 Geografi 
Det är 6 elever som inte når målen, 4 pojkar och 2 flickor. Av pojkarna är 2 
nyanlända, en pojke har dyslexi och svårt med ord och begrepp samt en pojke i 
svårigheter som inte valt att delta i undervisningen och då saknas underlag för 
bedömning. 

De båda flickorna har inte svenska som modersmål och har därför mycket svårt 
med ord och begrepp i ämnet. 

6.2.8 Historia 
Det är 6 elever som inte nått målen, 3 pojkar och 3 flickor. 

Av pojkarna är 2 nyanlända och 1 har diagnosen dyslexi. 

Alla 3 flickor har annat modersmål och 2 är dessutom nyanlända. 

6.2.9 Religion 
Det är 7 elever som inte når målen, 4 pojkar och 3 flickor. 

Av pojkarna är 2 nyanlända och en med diagnos dyslexi samt en pojke i svårig-
heter som har valt att inte delta i undervisningen och då saknas underlag för 
bedömning. 

Alla 3 flickor har annat modersmål och 2 är nyanlända. 

6.2.10 Samhällskunskap 
Det är 7 elever som inte har nått målen 4 pojkar och 3 flickor. 

Av pojkarna är 2 nyanlända, 1 pojke med diagnosen dyslexi, en som valt att inte 
delta i undervisningen och en med hög frånvaro. På de 2 sista saknas underlag 
för omdöme. 

De 2 flickorna har annat modersmål och en är dessutom nyanländ. 

 



Degerfors kommun 
Datum 
2018-06-20 

      
KUN 95-2018 

Sida 
32(65) 

 

Kvalitetsrapport Bruksskolan 1-6 

Analys 

Klassen består av 26 elever och är en stor grupp. Vi är alltid 2 pedagoger i klass-
rummet och vi försöker dela klassen i möjligaste mån. Klassen har en studie-
handledare 80 minuter i veckan. 

I klassen finns många elever i behov av stöttning gällande, exempelvis, enskilda 
instruktioner, läshjälp samt skrivhjälp. Det är också många elever som lätt tap-
par fokus på uppgiften och de är i stort behov att hela tiden få mycket hjälp och 
stöttning i arbetet. 

Flera av dem behöver individuellt stöd vid uppstart, under arbetets gång samt 
att avsluta arbetet. 

Vi kan vidareutveckla elevernas begreppsliga förmåga så att de lättare ska kunna 
tillgodogöra sig texter och uppnå förståelse. Vi behöver utveckla strategier för 
att alla elever ska nå målen och för att de som når målen ska nå högre. Ska vi 
höja måluppfyllelsen generellt så bör vi se till att alla elever får rätt stöd och 
utmaningar. 

Betyg 

Geografi  Pojkar  Flickor 

 

A  -  - 
B  -  2 
C  2  5 
D  1  1 
E  5  4 
F  4  2 
 

Historia  Pojkar  Flickor 

A  -  2 
B  -  1 
C  1  4 
D  4  1 
E  4  3 
F  3  3 
 

Religion  Pojkar  Flickor 

A  -  2 
B  -  1 
C  1  3 
D  2  2 
E  5  3 
F  4  3 
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Samhällskunskap Pojkar  Flickor 

A  -  - 
B  -  2 
C  2  5 
D  1  1 
E  4  4 
F  5  2 
 

6.2.11 Matematik     
5 pojkar och 4 flickor har ej nått grundläggande kunskaper i matematik. 2 
flickor och 2 pojkar är nyanlända och har ej grundläggande matematikkunskap-
er. 2 flickor av utländsk härkomst och svagpresterande i ämnet. De har haft 
studiehandledare till hjälp 60 minuter i veckan. En av pojkarna ska utredas för 
eventuella svårigheter och en av pojkarna har fått diagnos dyskalkyli. En av 
pojkarna saknar vi underlag för bedömning på då frånvaron har varit hög.   

Det har varit 2 pedagoger i klassen 140 minuter matematik i veckan samt en 
studiehandledare 60 minuter 

Analys 

Fokus har legat på att repetera de fyra räknesätten och de grundläggande kun-
skaperna i  matematik. Det har varit svårt att få alla elever motiverade till att 
delta i genomgång och i arbete. 

Gruppen fungerar bäst med tydlig struktur och flera jobbar mot beting. Kun-
skapsnivån och behovet av hjälp varierar mycket beroende på olika elever i svå-
righeter i klassen. Vissa elever har stora kunskapsluckor, svårt att hålla fokus 
och saknar motivation, vilket resulterar i mindre bra arbete på lektionstid. Det 
resulterar i att färre elever når målen. 

Vi har jobbat i varierad mindre grupp beroende på arbetsmoment och svårig-
hetsgrad. Elever i svårigheter har fått möjlighet att få stöd och arbeta tillsam-
mans, matematiska diskussioner och tydliga genomgångar som stärkt deras 
grundläggande förmåga i matematik. 

Tyngdpunkten i undervisningen ligger på att nå ut till alla elever i klassrummet. 

Vi har jobbat med fokus på de olika centrala områdena i läroplanen. Vi har in-
dividanpassat undervisningen utefter vår förmåga genom anpassat material. Vi 
har haft gemensamma genomgångar och delning under eget arbete för arbetsro. 

Betyg A B C D E F 

Pojkar 1 2 - 2 2 5 

Flickor 3 1 3 - 3 4 
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Resultat Nationella prov matematik  

                        F            E            D                 C             B            A 

Pojkar             4             3            2                  1              -              - 

Flickor            4             3            3                  2              1             - 

De nationella proven i matematik testar förmågor som vi tränat på under tre års 
tid. Det fanns uppgifter som vi inte tränat på länge, vilket kan påverka resulta-
ten. Detta kan vi förbättra i vårt arbete och befästa grunderna på en bredare 
bas. Vi kan också öka vår förmåga att kommunicera matematik och låta elever-
na genom, exempelvis, EPA eller gruppuppgifter diskutera matematiska termer 
för att använda dem med mer flyt, då vi ser att det är ett utvecklingsområde hos 
eleverna.  

Att arbeta med matematiska tal i flera led och framförallt förklara hur man räk-
nar och kommer fram till svaret är också något som eleverna kan träna mer på.  

6.2.12 NO och teknik  
Vi har under året 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 3 tillfällen i veckan. 

6.2.13 Biologi 
I ämnet biologi är det 3 pojkar och 2 flickor som ej uppnått målen. Av dessa är 
3 nyanlända och 1 har annat modersmål samt den femte eleven har ej deltagit i 
tillräcklig utsträckning. Denne elev har ej deltagit i undervisningen tillräckligt 
och har därför inte genomfört uppgifter och kunnat visa sina kunskaper. 

6.2.14 Fysik 
I fysik är det 6 elever som ej uppnått målen och samtliga är pojkar. Av dessa är 
2 nyanlända och 2 har läs- och skrivsvårigheter, den ene har dyslexi. Den sjätte 
eleven har andra svårigheter och har ofta valt bort att delta i undervisningen. 

6.2.15 Kemi 
I ämnet kemi är det 7 elever som ej nått målen. Av dessa är 3 nyanlända och en 
elev har annat modersmål. Av övriga 3 elever har en läs- och skrivsvårigheter 
och en elev har inte deltagit i tillräcklig utsträckning samt en elev har haft stor 
frånvaro. 

6.2.16 Teknik 
I teknik är det 6 elever som ej nått målen och av dessa är det 2 nyanlända ele-
ver, en elev har andra svårigheter och har ofta valt bort att delta i undervis-
ningen, 2 elever har läs- och skrivsvårigheter samt en elev har haft stor från-
varo. 

Vi har använt oss av ett varierat arbetssätt som under läsåret ytterligare utökats 
genom att lärarna har introducerat och använt andra arbetssätt utifrån Läslyftet 
i NO. Vi har haft muntliga genomgångar, diskussioner, samtal i par och grupp 
samt helklass, teoretiska och praktiska uppgifter, film och begreppsförtydli-
gande uppgifter samt packat upp texter. Inför läxförhör och prov har vissa ele-
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ver fått färdiga anteckningar för påläsning, anpassat material samt muntliga 
kompletteringar och prov. Vissa elever har kompensatoriskt hjälpmedel i form 
av dator. 

Betygsresultat 

Biologi 

 Flickor  Pojkar  Totalt 
A 0  0  0 
B 2  0  2 
C 4  1  4 
D 2  2  4 
E 4  6  10 
F 2  3  5 
Fysik 
 Flickor  Pojkar  Totalt 
A 2  0  2 
B 0  0  0 
C 5  2  6 
D 1  1  2 
E 6  3  9 
F 0  6  6 
 
Kemi 
 Flickor  Pojkar  Totalt 
A 2  0  2 
B 1  0  1 
C 3  3  6 
D 1  1  2 
E 5  3  8 
F 2  5  7 
 
Teknik 
 Flickor  Pojkar  Totalt 
A 0  0  0 
B 2  0  2 
C 5  0  5 
D 1  3  4 
E 7  3  10 
F 0  5  5 
Analys 

Vårt behov av att individanpassa måste fortgå, dels för att de som har svårig-
heter, antingen med språket (annat modersmål, läs- och skrivsvårigheter), ska få 
lyckas med minst grundläggande kunskap/förmåga/betyget E och dels för de 
som uppnår målen och vill nå högre omdöme/betyg.  
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Vi bör tänka på våra olika arbetssätt i ämnena och se till att verkligen alla ska få 
möjlighet att komma vidare i sin kunskapsinhämtning. Här kan vi använda oss 
av tvålärarsystemet fullt ut.  

Vi bör också arbeta mer tematiskt för ökad måluppfyllelse, elever ska kunna 
skapa sig sammanhang. Vi lärare behöver samplanera mer över ämnesgränser-
na, dock krävs tid för detta. 

Att använda olika arbetssätt och även använda oss av Läslyftets olika metoder 
och arbetsformer borde ge en större måluppfyllelse över tid. 

Vi måste också se över hur vi ska kunna arbeta bättre med elever som av andra 
anledningar än läs- och skrivsvårigheter, inte uppnår målen. Dessa elever är i 
svårigheter och vi måste tidigt identifiera den komplexitet som detta utgör. Hur 
fångar vi upp dem? Hur ska vi få dem engagerade och intresserade i undervis-
ningen? Kan vi utifrån den enskilde elevens eget intresse planera inom området 
(individanpassa)? De måste känna och uppnå en mening med undervisningen, 
för att kunna tillgodogöra sig kunskaperna fullt ut och därmed nå målen. Här 
räcker det inte med ordinarie stöttning i exempelvis individuella instruktioner. 
Här krävs att vi tillsammans riktigt funderar kring hur det i närmaste framtiden 
kan se ut.  

6.2.17 Idrott och Hälsa  
Vi är två undervisande lärare på två lektioner per vecka. 

Före varje idrottslektion blir alla elever förberedda på innehållet på lektionen så 
de vet redan vad de ska göra innan lektionen börjar. 

Varje lektion startas sedan 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 få elever 
som har svårt att orka/hålla koncentrationen under hela lektionen. 

Vid terminens slut var det 26 elever och av dessa är det 6 elever som inte når 
målet i ämnet. Orsaken till att eleverna inte når målen är deras otillräckliga kun-
skaper i simning.  

Analys  

Gruppen har fungerat mycket bra vilket vi tror beror på att eleverna är förbe-
redda på innehållet och 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 utelek-
tionerna fungerat bra. 

Antalet tillfällen för simundervisning har varit fler under vårterminen än på 
hösten för Bruksskolans elever. Våra elever i åk 6 har behov av undervisning 
vid flera tillfällen under veckan, då en gång i veckan ej är tillräckligt. 
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Av dessa elever är det 3 som är nyanlända. 

Vi ser att momentet rörelse till musik har fungerat bra denna termin för klassen, 
vilket är ett tufft område som eleverna kan känna sig obekväma inför. Uppläg-
get kring detta område fungerade bra för klassen. 

Gruppen har mognat och jobbar mot samma mål. 

En utvecklingsmöjlighet är att ge eleverna chans att själva påverka innehåll 
inom ämnet idrott och hälsa. 

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 aktivitet. 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. 

Simningen är det enda som gör att de inte når målen inom ämnet. 

Betygsresultat 

Idrott och Hälsa 

 Flickor Pojkar Totalt 

A 3 - 3 

B 1 1 2 

C 2 5 7 

D 3 2 5 

E 2 1 3 

F 3 3 6 

6.2.18 Slöjd 
Ej uppnådda mål i slöjd beror oftast på elever som ej läst slöjd tidigare och de 
som börjat mitt i en termin. Det kan också bero på hög frånvaro då vi bara har 
ett lektionstillfälle i veckan. Vi ser ett högre meritvärde i åk 6 vilket beror på att 
eleverna mognat och är mer studiemotiverade och att de har haft samma lärare 
under längre tid. 

Åk6: 13 flickor har uppnått målen och 1 har ej uppnått. 

         10 pojkar har uppnått målen och 2 har ej uppnått. 

 

Analys i ämnena musik och hemkunskap saknas. 

6.2.19 Ogiltig frånvaro 
 

 

 

Kom-

Ogiltig från-
varo 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 F P To F P To F P To 

Åk 1-6 17 32 49 4 11 15 7 16 23 
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mentar: Ogiltig frånvaro beror till största delen på missuppfattningar på grund 
av språkförbistring vilket visas även på årets resultat där 15 av eleverna har an-
nat modersmål än svenska. 15 av de 23 eleverna påvisar dessutom en ogiltig 
frånvaro på mindre än 1% samtidigt som endast en elev överstiger 5%. I aktu-
ella fall följs planen Att främja skolnärvaro. 

6.2.20 Åtgärdsprogram 
 

 

 

 

6.2.21 Särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning 
 

 

 

 

 

 

Kommentar: En elev har under hela läsåret varit placerad i kommunens sär-
skilda undervisningsgrupp. Arbete för återskolning i klass pågår. 

6.2.22 Anpassad studiegång 
 

 

 

 

6.2.23 Handledning på modersmål 
 

 

 

Kom-
mentar: 
Studie-

handledning bedrivs i varierande omfattning på språken arabiska, thai, tigrinja, 
dari och somaliska 

6.2.24 Modersmålsundervisning 

Åtgärdsprogram 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 F P To F P To F P To 

Åk 1-6 4 21 25 5 11 16 5 16 21 

Särskild 
undervisning 
eller enskild 
undervisning 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 F P To F P To F P To 

Åk 1-6 0 3 3 0 2 2 0 1 1 

Anpassad 
studiegång 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 F P To F P To F P To 

Åk 1-6 1 2 3 0 2 2 0 1 1 

Handledning 
på moders-
mål 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 F P To F P To F P To 

Åk 1-6 8 8 16 13 10 23 13 9 22 

Modersmåls-
undervisning 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Åk 1-6 F P To F P To F P To 
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6.2.25 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. 

Analys av föregående termins resultat ska ligga till grund för undervisningen. 

Ökat samarbete mellan mentor/ämneslärare/fritids. 

Kompetensutveckling i form av läslyftet och fortsatt inkluderingsarbete för att möjliggöra en 
tillgänglig undervisning för alla elever. 

Terminsplaneringar delges fritidshemmen för att möjliggöra att fritidshemmen är ett komple-
ment 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. 

Studiehandledning ska ges under elevens 4 första år i Sverige. 

SvA ska genomsyra all undervisning i samtliga ämnen. 

Pedagogiska kartläggningar/utredningar ska omfatta skolans samtliga verksamheter inför 
upprättande av extra anpassningar och åtgärdsprogram. 

 

6.2.26 Elevenkät 

Stimulans 
Åk 2 Åk 5 

Genomsnitt Genomsnitt 

Arabiska 7 5 12 6 6 12 8 11 19 

Dari 1 1 2 1 1 2 0 1 1 

Somaliska 0 5 5 - - - 0 1 1 

Thailändska 1 4 5 1 4 5 1 2 3 

Tigrinja 3 4 7 7 4 11 9 3 12 

Polska - - - 1 0 1 1 0 1 

Ryska - - - - - - 0 1 1 
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Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig 
mer 

3,72 2,89 

Jag känner att jag lär mig viktiga saker i skolan 3,83 3,56 

 3,78 3,23 

Anpassning efter elevens behov/Utmaningar 
  

  

Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag 
behöver det 

3,80 3,63 

Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att 
jag förstår 

3,75 3,61 

Jag känner att jag kan få svårare uppgifter om jag vill nå 
ett högre betyg 

3,67 2,94 

 3,74 3,39 

6.2.27 Analys av elevenkät 
Åk 2 

En stor andel av eleverna visar att de känner sig stimulerade för skolarbetet och 
att de lär sig viktiga saker. Resultatet visar också att merparten av eleverna anser 
att de får utmaningar och stöd vid behov för att utvecklas i arbetet.  

Åk 5 

Andelen elever som anser att skolarbetet framkallar en lust och nyfikenhet att 
lära är betydligt lägre i åk 5 än i åk 2, men däremot anser fortfarande merparten 
av eleverna att det de lär sig i skolan är viktigt. Resultaten visar också att elever-
na i åk 5 får det stöd de behöver, vill ha, för att utvecklas vidare.  

Utvärdering och analys 

Den stora skillnaden mellan åk 2 och åk 5 är att elevernas motivation minskar 
med åren, vilket man också kan se i kommunen i stort då resultaten är ännu 
lägre i högre åldrar. Däremot anser eleverna i åk 5 att skolan är viktig, vilket är 
positivt.  

Resultaten kan bero på att elevernas utvecklingsfaser och mognad varierar. 
Omvärldsbilden förändras och yttre påverkan ökar samt att det sociala trycket 
är stort. Något som kan påverka stimulansen är att enkäten visar att elevernas 
egen uppfattning om sitt inflytande i arbetssätt på lektioner minskar i åk 5.  
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Stimulans 

Åk 2 och 5 

När det gäller hur eleverna ser på skolarbetet med nyfikenhet och att de lär sig 
viktiga saker i skolan ligger Bruksskolan på ett ungefärligt medelvärde i jämfö-
relse med tätortsskolorna. Landsbygdskolorna ligger högre. Överlag i kommu-
nen känns värdena för stimulans lite för lågt, speciellt för åk 5. 

Anpassning efter elevens behov/utmaningar 

Åk 2 och 5 

Gällande om eleverna känner att de får hjälp i skolarbetet när de behöver och 
hur lärare förklarar samt om de kan få svårare uppgifter för att nå ett högre 
betyg, kan vi se att åk 2 ligger något lägre än medel och åk 5 ligger något högre 
om man bortser från en landsbygdsskola och värdet av att kunna få svårare 
uppgifter. 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Vi har under höstterminen haft en ökad täckning av studiehandledare i språken 
arabiska, engelska, dari, thai, tigrinja och, nytt för vt-18, ryska, i åk 1-6. Vi ser att 
det är mer täckning i åk 4-6 och det är värdefullt för elevernas inkludering i 
klassrummet, öka förståelsen för skolspråket. Vi ser att täckningen behöver 
ökas i åk 1-3, då språket är ett hinder även för yngre elever, speciellt åk 1 då 1/3 
av eleverna har annat modersmål.  

Studiehandledarna har bidragit med sitt stöd på flera värdefulla sätt, i utveck-
lingssamtal, telefonsamtal och annan föräldrakontakt. Begreppsträning har varit 
av stor vikt när eleverna möter nya texter och i genomgångar.  

Vårt mål är att samarbetet ska öka ännu mer med studiehandledarna. Verksam-
heten i åk 4-6 är väldigt schemastyrd och man hinner inte stanna upp och ge-
mensamt utvärdera samarbetet med studiehandledare då man ofta är på språng 
till nästa lektion. En svårighet är att planera framåt för att förbereda dem för 
det vi gör, då det är svårt att veta exakt var eleverna befinner sig den dagen de 
kommer.  

En stor fördel är att de stöttar med översättning av text inför provtillfällen, och 
genomför muntliga prov vid behov.  

Under höstterminen har åk 1 som har knappt 1/3 av sina elever som bedöms 
enligt SVA, haft begränsad möjlighet till riktad SVA-undervisning. Därför skulle 
vi önska läxläsningstid utanför ramschema för dessa barn, då det inte finns möj-
lighet till stöd hemifrån. Fokus behöver ligga på läsinlärning då detta är av stor 
vikt för framtida studier. En av timmarna i halvklass matematik har fått stå åt 
sidan för lästräning i svenska. Matematiken genomförs därför i helklass.  

Något som behöver utvecklas är att regelbundet träffas för samplanering mellan 
mentorer och sva-lärare, för att utnyttja resursen mer. I åk 3-6 är samarbetet 
bättre på grund av närheten till mentorerna, samt att sva-läraren sitter i samma 
arbetsrum vilket underlättar planering.  
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Vi har i klasskonferenser där vi lyfter alla elever, fokus på elever i behov av sär-
skilt stöd. Vi upplever att barn som har stora behov bör diskuteras på EHT 
istället, för att fler elever ska kunna lyftas under mötet. En utveckling kan vara 
att öka fokus på hur gruppen fungerar både socialt och kunskapsmässigt. Med 
ökad förståelse för hur gruppen fungerar socialt och i sin helhet kan man jobba 
med samma förhållningssätt för att få gruppen att fungera. En fungerande 
grupp leder till ökad kunskapsinhämtning.  

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 vad vi gör 
för eleven. Vi ser att de extra anpassningarna har gett ett gott resultat för vissa 
elever som nu når målen. Att tydligt utvärdera dem ger möjlighet till analys av 
det man arbetat med, vad vi kan göra bättre och vad som fungerat bra, indivi-
duellt och i klass.  

Pedagogiska planeringar skrivs inför varje område för att tydliggöra kunskaps-
mål och förväntningar på eleverna. Omdömen skrivs kontinuerligt efter avslu-
tade arbetsområden, med fokus på utvecklingsområden för eleven. Detta för att 
få föräldrar mer informerade och engagerade i barnets skolgång och möjlighe-
ter.  

Alla nationella prov har genomförts med fortsatt samarbete i bedömning, en 
pedagog följer alla skolor i den muntliga delen och ger därmed en mer rättvis 
bedömning och det leder till en mer likvärdig undervisning. Sambedömning av 
övriga prov har genomförts i grupp för en likvärdig bedömning. Det stärker 
pedagoger i bedömning överlag. I åk 1 och 2 genomförs bedömningsstöd från 
Skolverket och i svenska har vi följt planen för svenska, Tummen upp. Tummen 
upp används vid behov som bedömningsstöd i samtliga ämnen i åk 3-6. Det 
underlättar bedömningen i samtliga klasser och gör den mer likvärdig, vilket vi 
ser som positivt.  

Läslyftet i NO pågår under året, med fokus på språk och läs- och skrivutveck-
ling inom NO- ämnena. Arbete med elever genomförs under kursens gång. Det 
har ökat elevernas förmåga vad gäller olika arbetssätt och möjligheter finns att 
reflektera pedagoger emellan.  

Fortbildning under året har i arbetslagen haft fokus på Ledarskap, där vi fått 
reflektera över vår egen roll som pedagog och hur vi leder eleverna mot so-
cioemotionella utvecklingsmöjligheter likväl som kunskapsutveckling.  

Arbete med arbetsro har skett intensivt med samtliga klasser utifrån vår värde-
grund. Arbetet sker för att alla ska få möjlighet till individuell kunskapsutveck-
ling, ett arbete som alltid måste fortgå. 

Samarbete ämneslärare – ämneslärare har utvecklats, när samplanering sker är 
det fokus på planering och omdöme. Samtidigt känner vi att det behöver ut-
vecklas, tiden för samplanering försvinner ofta för möten, elever, föräldrasamtal 
ex.  
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Under vårterminen har pedagogerna gått skolverkets programmeringskurs för 
att öka sin kunskap kring metodens användningsområden i undervisningen. 
Samtliga har också genomfört DISA utbildning.  

Under läsåret har pedagogerna filmat varandra i syfte att utveckla sin egen 
undervisning.  

Kompletterande frågor för fördjupad analys 

Hur arbetar ni med att främja tillgänglig undervisning? Vilka pedago-
giska verktyg/arbetssätt har ni använt? 

De pedagogiska verktyg vi använder är i första hand struktur och tydlighet i 
arbete med elevgruppen. Vi använder bildstöd, där det innebär bilder på tavlan 
om begrepp, ritar instruktioner, bildschema på tavlan, samt bildstöd till texter 
de arbetar med mm. Vi arbetar med en till en-undervisning, studiehandledare, 
inläsningstjänst, symwriter/ elevdator, anpassat studiematerial och uppgifter. 
Konkret material, färdighetsträning på dator, t ex programmet Lexia. Mindre 
grupp/ halvklass. Glasspinnar för att alla ska bli delaktiga, mer aktiva under 
lektionerna. EPA. Miniwhiteboards. Grundläggande frågor som förklarar lek-
tionsupplägget, vad, hur och varför gör vi det vi gör.  

Extra anpassningar/särskilt stöd. Vad har fått positiv effekt och på vilket 
sätt har ni sett det? Vad behöver utvecklas och hur? 

Vi ser en tillgång att skriva extra anpassningar och åtgärdsprogram då det tyd-
liggör barnets svårigheter för vårdnadshavare, vilket ofta leder till ökat stöd 
hemifrån. Att relationen mentor – vårdnadshavare – elev är trygg och ömsesidig 
är avgörande för att innehållet ska nå fram. För att nå ännu längre och till fler 
behövs mer spetskompetens inom olika områden för att komma med idéer och 
andra arbetssätt för att möta alla elever där de är. Vi arbetar med bildstöd för 
att kunna uttrycka sina känslor och behov. Från och med februari 2018 har vi 
haft tillgång till en socialpedagog som hjälper till att skapa rutin och struktur för 
elever i behov av särskilt stöd, det kan t ex vara genomgång av personligt 
schema, skapa struktur för eleven i klassrummet samt öka elevens förståelse för 
sociala relationer både i klassrum och på raster. 

Hur har ni arbetat med eleverna med potential att nå en högre nivå, de 
högre betygen? (B, A). Vad har varit lyckat och på vilket sätt har ni sett 
det? Hur utvärderas elevernas vilja att lära sig och att anstränga sig? Vad 
behöver utvecklas och hur? 

Betyg kan ofta vara en svårighet att förstå för eleverna, exempelvis vad som 
förväntas för ett speciellt betyg. Tydliga genomgångar av förväntningar inför 
varje område, pedagogisk planering har ibland betygskriterierna klart skrivna 
och de får delta i processen genom diskussion enskilt och i grupp. Genom detta 
ser vi tydligt intresse och engagemang och man ser att vid intresse ställs egna 
frågor och de hittar själva vägar att gå för att nå målen. Eleverna har fått tagit 
stor del i grupparbeten, fått anmäla sig till att guida utländska besökare och där-
igenom visat framfötterna. Samarbetet med Finland har ökat intresse för ämnet 
engelska och eleverna har verkligen visat framfötterna, vilket stärker betyget.  
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Vi ser att de äldre eleverna, på Stora Vallaskolan, har en ökad förståelse för hur 
man ska nå högre betyg än eleverna på mellanstadiet, detta är ett utvecklings-
område för oss. Här kan vi jobba med kamratbedömning, diskussion kring kun-
skapsmål, konkreta exempel på olika arbeten med olika betyg. Vi kan vid pre-
sentation av nya arbetsområden vara mer tydliga med kunskapskrav, vad, hur 
och varför man ska arbeta med detta. Fokus kan ligga på syfte och mål på elev-
nivå. I och med att enkäten visar att eleverna har en vilja och stimulans till att 
utvecklas och lära sig mer ser vi att vi har en bra grund till fortsatt arbete.  

Hur har ni arbetat språkutvecklande. Ge goda exempel (vad, hur, vilket 
resultat har det gett).  Hur har studiehandledare funnits med i proces-
sen? Vad behöver utvecklas och hur? Behövs kompetensutveckling? 

I åk 1 har vi arbetat med Bornholmsmodellen vid uppstart för att öka elevernas 
språkmedvetenhet. För de allra flesta elever har medvetenheten för språket 
ökat. Språkmedvetenhetsarbetet har bara börjat, det är något som måste fortgå 
tills det sitter.  

Vi känner att vi förväntas arbeta med läsinlärning och språk med barn från 
andra länder, ex. SVA, men vi behöver mer kunskap i ämnet. Därför önskar vi 
vidareutbildning för att öka kompetensen i lärarlaget. Två pedagoger har under 
våren varit på fortbildning i språkutveckling som återgavs till övriga på en APT.  

Språkutveckling genomsyrar alla ämnen och vi jobbar mycket med det. Be-
greppslistor, textanalyser, genomgångar, bildstöd, datorstöd, sjunga, ramsor, 
leka med ord, tankekartor, venndiagram med mera. Vi har använt boksamtal för 
att utveckla förståelse för språket. 

Studiehandledarna har i åk 3-6 arbetat mycket med begrepp som varit svåra, 
översatt texter, läst tillsammans med eleverna, diskuterat problem i exempelvis 
matematiken på sitt språk och på svenska. De har haft muntliga prov med ele-
ven på sitt språk för att eleven ska få möjlighet att visa kunskapen, men även 
stöttat i hur man säger det på svenska.   

Vi ser att arbetet med studiehandledarna kan utvecklas, de kan involveras mer i 
arbetet med eleven och använda språket i ett mer utbildningssyfte. Vi önskar 
studiehandledning(språkstöd) för de yngsta eleverna i större utsträckning då 
behovet är stort även hos de eleverna. 

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER 
För att ge eleverna möjlighet att påverka sin inlärning behöver vi pedagoger visa 
på olika arbetssätt och metoder för att inhämta kunskap så att eleverna har möj-
lighet att göra aktiva val.  
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7 Elevernas ansvar och inflytande  
De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara del-
aktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. 
De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareut-
veckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. In-
formationen 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 ut-
bildningen. 

 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 3,58 3,33 

På lektionerna är vi elever med och bestämmer hur vi 
ska arbeta med olika skoluppgifter 

3,14 2,83 

 3,36 3,08 

Analys av elevenkät 

Åk 2 

När det gäller ”Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter” med ge-
nomsnittligt resultat 3,58, kan vi se att det ökat lite, 0,15. Således kan vi se att 
eleverna upplever att lärarna lyssnar och ser individen, vilket betyder att elevens 
åsikter är viktiga. Därför har elevernas delaktighet ökat. 

Punkt ”På lektionerna är vi elever med och bestämmer hur vi ska arbeta med 
olika skoluppgifter”. Här ser vi en knapp ökning om 0,03. Resultatet är nästan 
jämförbart med förra läsåret. Här behöver vi i större utsträckning göra eleverna 
mer delaktiga. Vi bör fråga oss mer, när kan eleverna vara mer delaktiga och 
välja exempelvis arbetssätt. 

Åk 5 

Punkt ”Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter” visar en ökning på 
0,14 vilket betyder att de känner att lärarna verkligen lyssnar på dem och de 
känner sig då delaktiga. 

På punkten ”På lektionerna är vi elever med och bestämmer hur vi ska arbeta 
med olika skoluppgifter” ser vi en större ökning på 0,48. Det betyder att elever-
na anser att lärarna involverar dem mer när det gäller att välja arbetssätt. 

Åk 2 och 5 

Värdena av punkterna kring huruvida lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter 
och att eleverna känner att de får vara med och bestämma under lektionerna, 
visar på att åk 2 ligger på ett lägre värde än övriga skolor när det gäller elevernas 
åsikter och på ett medelvärde kring om de känner att de får vara med och be-
stämma. Åk 5 hamnar på ett värde högre än andra skolor i kommunen förutom 
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en landsbygdsskola när det gäller elevernas åsikter. Beträffande medbe-
stämmande ligger åk 5 högre än de andra tätortskolorna och lägre än lands-
bygdsskolorna. Återigen kan vi tänka att dessa resultat pekar på positiva 
aspekter av tvålärarsystemet. Med högre lärartäthet, såsom på Bruksskolan och 
på landsbygdsskolorna finns större utrymme för att verkligen lyssna på elever-
na. 

 ENHETENS MÅL 
Ge eleverna god information om kunskapsutveckling och social utveck-
ling 

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 upprät-
tas 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 diskussion-
er med eleverna. 

Informera och tydliggöra kunskapskraven för eleverna. 

Olika redovisningsformer som eleverna får påverka mer och mer med stigande ålder och mog-
nad. 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Eleverna är delaktiga i sin undervisning och lärprocess genom att de får göra 
vissa val gällande arbetssätt och uppgift. Delaktigheten har ökat generellt i alla 
klasser. Det är dock lättare i vissa ämnen att utöva delaktighet för eleverna.  

Pedagogiska planeringar skrivs oftast inför varje arbetsområde och kopplas på 
edWise så vårdnadshavare och elever kan ta del av dessa. Kunskapskraven ge-
nomgås för det mesta gemensamt med eleverna inför nytt arbetsområde och 
eleverna blir då medvetna om vad som kommer att krävas. 

Efter varje arbetsområdes avslut skrivs oftast omdöme på edWise. Klasserna 
har gjort enkla utvärderingar efter olika områden, främst i SO och NO samt 
idrott. ”Vad”, ”Hur”, ”Varför” är ledord som de flesta pedagoger använt i 
samtliga klasser.                            
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Utvecklingssamtal med vårdnadshavare och elev har genomförts. 

Klassråd och elevråd har genomförts i samtliga klasser, vilka visar stor delaktig-
het och engagemang. 

Individuell utvecklingsplan skrivs i åk 1-5. 

Elever i åk 6 ansvarar för elevens valgrupper i åk 3-6 tillsammans med pedagog. 

Åk 6 ansvarar för sin grupp under tillsammansdagar tillsammans med pedagog. 
Under tillsammansdagarna är eleverna uppdelade i tvärgrupper åk F-6, de ge-
nomförs en gång per månad. 

Mat- och hälsoråd har genomförts. 

Kamratstödjarmöten har också genomförts. 

Föräldramöten har genomförts i samtliga klasser. 

Analys 

Genom elevernas delaktighet i deras lärprocesser och undervisning kan de 
också påverka arbetssätt och innehåll och på så sätt få ökat ansvarstagande för 
sitt lärande. Ansvarstagandet hos eleverna kan då även ökas gällande exempelvis 
läxläsning, där även vårdnadshavarnas intresse för deras barns skolgång ökar. 
De ser mer meningsfullhet kring deras skolgång. Delaktigheten bör kunna ökas 
ytterligare. Bland de yngre eleverna har diskussioner kring lärprocessen ökat. 
Föräldrarnas delaktighet i alla elevers skolgång är ett gediget utvecklingsområde. 
Vi behöver fortfarande aktivt uppmana föräldrar att läsa omdömen och annan 
information på edWise. Under läsåret har inte pedagogiska planeringar skrivits 
kontinuerligt av samtliga pedagoger. Omdömen har ej heller skrivits kontinuer-
ligt efter varje arbetsområdes avslut. Detta är en utvecklingsmöjlighet, alla pe-
dagoger ska skriva omdömen och pedagogiska planeringar kontinuerligt. Ge-
nom att skriva dessa kontinuerligt, blir föräldrar och elever mer medvetna om 
sitt barns utveckling i skolan. Intresset av att läsa omdömen och information på 
edWise är svalt hos vårdnadshavare och vi anser det vara mycket svårt att få 
vårdnadshavare att vara delaktiga på edWise. IUP-dokumenten skrivs i åk 1-5, 
men de känns ändå inte som levande dokument. Vi behöver lyfta fram dessa 
dokument i samtliga klasser. Frågan är stor kring hur vi ska kunna levandegöra 
IUP-dokumenten. Gällande ansvarstagandet hos åk 6 i elevens val och i tvär-
grupperna under tillsammansdagarna, är vissa elever mer motiverade inför le-
darskapsrollen än andra. Hos motiverade elever som också har ledarskapsför-
måga har detta haft stor positiv effekt, medan andra elever behöver väldigt stor 
stöttning för att förstå ansvaret. De senare behöver få ökad förståelse för upp-
lägg, ansvar, planering samt genomförande av aktivitet. Föräldramöten som 
genomförts har genomgående haft få föräldradeltagare, vilket är ett stort be-
kymmer. Vi har använt oss av olika informationskanaler för att de ska upp-
märksamma att vi ska genomföra föräldramöte samt även individuell inbjudan 
och information, dessvärre ser deltagandet ändå ut att minska. 

Allt eftersom elevernas ålder ökar är de också mer naturligt delaktiga och har 
inflytande i deras lärprocess. Klassråden/elevråden är exempel på ett demokra-
tiskt arbetssätt där eleverna tränas in i att vara delaktiga och ha inflytande i en 



Degerfors kommun 
Datum 
2018-06-20 

      
KUN 95-2018 

Sida 
48(65) 

 

Kvalitetsrapport Bruksskolan 1-6 

demokrati. Även när de får välja arbetssätt och redovisningsform i ett område 
visar de på fungerande delaktighet. Genom deras delaktighet, enligt ovan, ska-
pas lust hos eleverna att lära på ett positivt sätt. Genom ett varierat arbetssätt 
skapas möjlighet, lust och motivation för alla att lära. Vissa elever behöver dock 
utvecklas för att ta sig an en ledarroll samt känna större ansvar inför sin läran-
deutveckling. Alla elever bör ges tillfällen att lära sig ta eget ansvar för olika 
områden redan i tidig ålder. För att elevernas delaktighet ska fungera och för att 
de ska känna sig trygga med sina uppgifter (under exempelvis tillsammans-
dagarna), måste ansvariga vuxna informera eleverna i god tid kring vad som ska 
ske. 

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER 
• Elevrådsmötena genomförs en gång per månad och ska vara elevstyrda med 

ordförande, sekreterare och justerare. Elevrådsmöten har genomförts men 
huruvida de var elevstyrda med inflytande och delaktighet är ovisst. Vi be-
höver förtydliga dessa mötens organisation. 

• Under detta läsår har samtliga klasser haft mentorstid en gång per vecka 
tillsammans med minst en av mentorerna. Önskvärt är att båda mentorerna 
är med. 

• Mat- och hälsoråd efterfrågas fortfarande. Eleverna har stående frågor och 
önskemål kring skolmåltiderna, därför behövs fler mat- och hälsoråd under 
läsåret. 

• Vi som lärare diskuterar kunskapskraven med eleverna mer sporadiskt. Vi 
behöver visa eleverna mer konkret hur läroplanen ser ut och vad som krävs 
av dem. I åk 4 behöver vi inledningsvis visa och diskutera kunskapskraven, 
vidare fortsätta i 5an och i 6an har de då förhoppningsvis uppnått förståelse 
för hur kunskapskraven är utformade. 

• Vi behöver i större utsträckning göra eleverna mer delaktiga i utformning av 
arbetssätt och redovisningsätt. 

• Vi ska alla använda oss av frågorna ”Vad?”, ”Hur?” och ”Varför?” mer.  
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8 Skola och hem 
Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skol-
gång ska skapa bästa möjliga förutsättningar för barns och ungdomars 
utveckling och lärande 

 

 Klagomål 
 

 

 

 

Kommentar: Inga klagomål gällande Bruksskolans åk 1-6 har inkommit till 
kommunens klagomålshantering. 

 ENHETENS MÅL 
Skapa förutsättningar för alla föräldrar att känna delaktighet och möjlig-
het att påverka sina barns utbildning 

Ge vårdnadshavarna 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 upprät-
tas IUP på vårens samtal. 

Mentorerna upprättar rum för sin klass i edWise. 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Föräldramöte genomfördes i samtliga klasser under höstterminen. Under våren 
har inte föräldramöten genomförts i samtliga klasser då pedagogerna fick av-
göra om det fanns behov av ett möte. Det har heller inte genomförts några 
föräldramöten med tema som infördes förra året, därför att det inte har funnits 
någon tydlighet vem som är ansvarig för att organisera dessa möten. Generellt 
har vi ett lågt deltagande av föräldrar på våra föräldramöten. Vi ser också att 
vårdnadshavare med annat modersmål i stor utsträckning inte deltar. En anled-
ning till detta kan vara att vi skriftligt bjuder in dem endast på svenska och att 
vårdnadshavarna inte förstår mötets innebörd. Vårdnadshavarna bör få inbju-
dan på sitt modersmål. För att öka närvaron av alla vårdnadshavare är en tanke 
att ha någon form av redovisning av elevers arbete som t ex vernissage eller 
någon form av uppträdande i samband med mötet. Anledningen till att vi tror 

Antal klago-
mål 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 Vt Ht To Vt Ht To Vt Ht To 

År 1-6 0 0 0 1 0 1 0 0 0 
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att detta skulle fungera är att när åk 2 bjuder in till luciafirande är föräldradelta-
gandet mycket stort. I åk 3 och åk 6 bjöds vårdnadshavare in för att tillsam-
mans med sitt barn ta del av resultaten av de nationella proven. För åk 3 kom 
inbjudan till föräldrar i pappersform och i åk 6 informerades föräldrar via ed-
Wise samt muntligt till eleverna. I åk 3 kom föräldrar till två elever och åk 6 
kom föräldrar till fem elever. Utöver det kom det enskilt tre elever utan föräld-
rar.  

Det är viktigt att vi aktivt uppmuntrar besök av vårdnadshavare i klassen då vi 
ser att det är positivt för enskilda elever och gruppen i stort. Vid behov har det 
varit tät kontakt mellan skolan och hemmet. Den kontinuerliga kontakten med 
vissa vårdnadshavare är mycket viktig och en förutsättning för att behålla en 
god relation med vårdnadshavare och i förlängningen positivt för elevens skol-
gång. Arbetet är långsiktigt, men mycket viktigt att fortsätta med. Det ger en 
chans att lyfta både positiva händelser samt de som behöver förbättras. En stor 
brist är att vi ser svårigheter med en daglig kontakt med vårdnadshavare som 
har ett annat modersmål på grund av språket. En möjlighet till daglig kommu-
nikation tror vi skulle underlätta andraspråkelevernas skolgång.  

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 
sin inloggning till edWise. Föräldrar med annat modersmål kan uppleva texten 
svår att förstå. Alla föräldrar har heller inte tillgång till datorer och edWise finns 
nu som app, men kunskapskraven går inte att läsa via appen, utan där finns 
endast annan information.  

Vi har haft utvecklingssamtal minst en gång per termin med varje enskild elev 
samt dess vårdnadshavare. På hösten i åk 1 genomförs inget utvecklingssamtal 
utan i stället ett inskrivningssamtal. Till alla samtal kommer samtliga föräldrar. 
Vid dessa tillfällen blir många av våra vårdnadshavare med annat modersmål 
inbjudna på sitt modersmål och då oftast via ett telefonsamtal från våra studie-
handledare. På samtalen upprättas elevens IUP av elev, pedagog och vårdnads-
havare, vid behov även tolk.  

Ett förbättringsområde för oss pedagoger är att göra elevernas IUP levande i 
den dagliga verksamheten. Detta kan vi göra genom att tydliggöra elevens mål 
genom att eleverna har sina mål nedskrivna på bänken eller på insidan av sin 
pärm. En tanke är att ha lektioner där eleverna fokuserar på sina individuella 
mål.  

Varje klass har ett eget ”rum” upprättat i edWise där information kontinuerligt 
läggs ut, t ex i form av veckobrev och annan information från skolan eller klas-
sen. Pedagogerna kan välja att vårdnadshavarna får en avisering via sin telefon 
varje gång ny information läggs ut. Nytt under våren har varit att det går att läsa 
information via edWiseappen. Vi vet att alla vårdnadshavare inte använder sig 
av edWise och därför inte tar del av den information vi ger. En brist är att in-
formationen läggs ut enbart på svenska med tanke på vårdnadshavare med an-
nat modersmål.  
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Under året har det i klassernas rum på edWise skapats möjlighet till ett föräldra-
forum. Detta har gjorts efter önskemål ifrån vårdnadshavare. Vi är inte delak-
tiga i det forumet och har därför ingen uppfattning om hur det fallit ut.  

Vilken betydelse har ett eventuellt Pinocchiosamarbete haft för barnets 
lärande och utveckling? 

Pinocchiosamarbetet har under läsåret i princip stått helt stilla då socialtjänsten 
saknat personal med ansvar för Pinocchio. 

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  
• Låter eleverna delta i början av föräldramöte med någon form av redovis-

ning eller uppträdande för att sätta eleverna i fokus. Detta för att föräldrar-
na ska känna att det handlar om deras barn och barnens skolgång. 

• Inbjudan till föräldramöten bör vara på vårdnadshavarens modersmål i den 
utsträckning det är möjligt.  

• Redan i årskurs 1 kan man genomgående endast använda edWise som in-
formationskälla och på första föräldramötet noga ha en genomgång då alla 
föräldrar får låna skolans datorer, på mötet, och på plats aktivera en inlogg-
ning. Ett förbättringsområde för oss pedagoger är att göra elevernas IUP 
levande i den dagliga verksamheten. Detta kan vi göra genom att tydliggöra 
elevens mål genom att eleverna har sina mål nedskrivna på bänken eller på 
insidan av sin pärm. En tanke är att hålla lektioner där eleverna fokuserar på 
sina individuella mål.  

• All information rörande skolan bör vara på vårdnadshavarens modersmål.  
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9 Övergång och samverkan 
 

Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utveck-
las 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 för-
skolan 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 mottagningsen-
het-klass.  

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

 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Resultatet för eleverna genom att vi har överlämningar ger lärarna större förut-
sättningar att bemöta eleverna. Lärarna kan bemöta och förutse elevers indivi-
duella behov, t ex anpassningar, allergier, sjukdomar, familjeförhållanden mm. 
Vi kan se resultat då eleverna får en tryggare start samt att lärarna är mer förbe-
redda. Samtidigt kan det för en del elever vara bra att pedagogerna inte känner 
till för mycket, då elever kan behöva en nystart. För de flesta elever är överläm-
ningssamtalen positivt men vi har sett att det finns de elever som behöver gå 
vidare från sina roller.   

Tillsammansdagarna ger pedagogerna möjlighet att kunna se eleverna utanför 
klassrumsmiljön det bidrar till en ökad samverkan mellan pedagoger och elever 
samt pedagoger och pedagoger. Vi vet detta genom att vi ser att elever kan 
prata med alla vuxna på skolan och att vi får ett gott planeringsarbete runt 
gruppindelning där alla pedagoger kan delta.  

Det är viktigt att vi upprätthåller goda överlämningar för eleverna samt pedago-
gernas bästa. Det är samtidigt viktigt, som ovan nämnt, att låta elever få gå vi-
dare från sina tidigare roller utan att pedagoger har förutfattade meningar.  

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER 
• Vid övergång mellan åk 3 och 4 är det viktigt att tänka på att det finns en 

pedagog med från åk 3 som eleverna känner igen. Det är tryggt för eleverna 
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och det är positivt att det är en pedagog som känner till elevernas studie-
gång och bakgrund. 

• Vid en övergång är samtalen mellan de berörda pedagogerna mycket viktiga. 
Att den nya pedagogen får den information som behövs både muntligt och 
dokumenterad.  

• De elever som kommer ut i klass från mottagningsenheten behöver få en 
tryggare övergång, där studiehandledare stöttar extra i början av tiden. Men 
också att kontakten med mottagningsenheten finns kvar, där man kan gå 
tillbaka vissa lektioner så att det blir en mjukare övergång. Allt för att eleven 
skall få en bra start i den nya klassen.  
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10 Skolan och omvärlden 
 

Eleverna ska få utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få un-
derlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligato-
riska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som ele-
verna 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”. Under-
visande lärare ansvarar för att planen följs. 

Kontinuerligt stöd från huvudbiblioteket. 

 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
Vi skriver kontinuerliga omdömen på edWise samt lägger ut pedagogiska plane-
ringar. Vi har haft pedagogiska forum för lärare i åk 1-9, då vi har träffats äm-
nesvis och diskuterat pedagogiska planeringar. Genom att åk 6 har fått egna 
inloggningar till edWise har de nu möjligheten att läsa de olika pedagogiska 
planeringarna och ständigt vara aktivt delaktiga i sitt lärande. EdWise är en 
plattform som inte är optimal för de yngre eleverna. Däremot kommer Google 
Chrome vara ett alternativt för eleverna att kunna ta del av sitt eget lärande. Där 
kan pedagogerna själva välja vad de ska delge.  

Vi ser att många elever och föräldrar inte är aktiva på edWise i den utsträckning 
vi hoppas på. Vi ser detta genom att information inte kommer fram. Det kan 
bero på ointresse, frånvaro av digitala verktyg eller okunskapen om edWise och 
dess funktioner. Vi ser det som viktigt att redan i förskoleklass lyfta edWise på t 
ex ett föräldramöte där de får möjligheten att med datorer logga in. Det kan 
också vara viktigt att lyfta edWise under utvecklingssamtal och hjälpa föräldrar 
att logga in samt visa dess funktioner.    

Genom biobesök, teatrar, musikupplevelse, utställningar samt SYV-lektioner i 
åk 6 har eleverna fått en inblick av omvärlden. Vi har även haft klasser där för-
äldrar och företag bjudit in elever att besöka olika arbetsplatser för att få ytterli-
gare mer inblick om de olika arbetsliven. Ett resultat för eleverna genom besök 
är att eleverna får en större uppfattning om arbetslivet. Eleverna har genom 
detta blivit mer motiverade och medvetna om olika yrkesroller samt skolans 
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roll. För elever som inte getts möjligheten att, t ex, delta i olika slags kulturella 
sammanhang, har det varit extra viktigt och intressant att få en inblick i sam-
hället och dess erbjudanden.  

Skolan har möjligheten att kontinuerligt få tillfälle med en bibliotekarie för att 
få boktips och även chansen att låna böcker från stora biblioteket. Eleverna får 
i och med detta ett större utbud och större chans att hitta en bok som intresse-
rar. Vi har märkt ett ökat intresse hos flera elever till läsning både på skoltid och 
under fritid. I princip alla klasser har lässtund vilket främjar läsflyt och läsför-
ståelse hos eleverna. En önskan är att utbudet av böcker på flera olika språk 
skulle utvidgas på skolans bibliotek.  

Från halvårsrapporten lyfte vi fram delaktigheten om edWise, där vi såg att 
många vårdnadshavare inte var delaktiga. För att öka delaktigheten har bland 
annat åk 5 slutat med veckobrev i pappersformat. Istället läggs veckobreven 
upp på edWise. Detta gör att vårdnadshavarna är tvungna att skapa en rutin 
angående edWise för att hålla sig uppdaterade. Vi pedagoger behöver fortsätta 
att förbättra oss på att lyfta fram edWise till något positivt. Modersmålslärarna 
har haft ett möte, tillsammans med Kalle, om edWise, där vårdnadshavare med 
ett annat modersmål än svenska hade möjlighet att få hjälp och information om 
hur edWise fungerar. Detta skulle alla vårdnadshavare ha möjlighet att få. Ett 
annat alternativ är att redan i åk 1, då det är störst uppslutning av vårdnadsha-
vare på föräldramöten, få tillfälle att själva logga in på edWise och testa på.  
Detta gäller även när GSFE kommer att användas. Dels att vi pedagoger och 
elever får rätt utbildning samt att det används ofta i vår undervisning så att det 
blir en rutin för samtliga.  

Pedagoger har blivit bättre på att lägga ut pedagogiska planeringar innan påbör-
jat ämnesområde samt att omdömen kontinuerligt uppdateras. Detta är ett fort-
satt arbete som vi behöver jobba vidare på genom att bli bättre på att påminna 
och stödja varandra i området kring pedagogiska planeringar samt omdömen. 
Detta tror vi kan gynna våra elever att höja sin måluppfyllelse. 
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Åk 6 har haft en prao-dag, där de fick prova på olika yrken som kan hjälpa dem 
att ta ställning till frågor som rör deras framtid. Eleverna har genom detta blivit 
mer motiverade och medvetna om olika yrkesroller samt skolans roll. En fort-
satt utveckling är att hitta mer samarbeten med föreningsliv/företag i kommu-
nen samt närkommuner och använda det som en lärandemiljö. Även få ta del 
av det mångkulturella i vårt samhälle.  

En framtida åtgärd är att vi har ansökt om att få Legimus (bibliotekets ljudboks-
tjänst), för att öka läslusten och intresset hos elever. Detta kan leda till att ele-
verna själva börja besöka biblioteket.  

Under läsåret 2017/2018 har vi haft: 

• Utvecklingssamtal en gång per läsår.  
• Klasskonferenser.  
• Kontinuerliga uppföljningssamtal.  
• Föräldramöten.  
• Studiebesök.  
• Hälsosamtal.  
• Informationsmöte om GSFE.  
• Kartläggningar.  
• Tillsammansdagar. 
• Temadagar.  

 

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  
Ett större samarbete mellan olika yrkeskategorier, föreningar och skolan skulle 
leda till en positiv undervisning för eleverna. Undervisningen kommer då inte 
bara vara teoretisk, utan leder även till en uppmuntrad praktisk syn på arbetsli-
vet och det vi läser om i skolan. Eleverna får på så sätt inblick i arbetslivet och 
skolans ämnen kan få en större mening för eleverna.  

Ett samarbete mellan olika föreningar och skolan skulle hjälpa eleverna att 
komma in i föreningslivet och därmed ge dem större möjlighet till en menings-
full fritid. Vi måste bli bättre på att bjuda in föreningar och företag. På så sätt 
kan vi ta hjälp av föräldrarnas yrken, genom att ha studiebesök. 
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11 Bedömning och betyg  
 

Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nation-
ella kunskapskrav som finns för respektive ämne. Som stöd för betyg-
sättningen 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 

3,67 2,95 

   

 

11.1.1 Analys av elevenkät 
 

Åk 2 

Klassen har genomfört enkäten gemensamt i halvklass, då mentorerna har för-
klarat och förtydligat ord och begrepp. Vi tror att detta medförde att fler elever 
ansåg sig veta hur man skulle nå målen gentemot förra året.  

Åk 5 

Svaren i enkäten visar att vi pedagoger är bra på att tydliggöra kunskapskraven 
och vilka förmågor vi tränar varje lektion. Detta är dock något vi kan förbättra 
och fortsätta arbeta med då vi ser att de är mer osäkra i år än vad förra årets 
femmor var. 

Åk 2 och 5 

När det handlar om hur eleverna uppfattar vad de ska kunna för att nå målen i 
de olika ämnena, kan vi se att åk 2 i jämförelse med övriga skolor får ett ganska 
jämförbart värde förutom en av de två landsbygdsskolorna, där värdet är 
mycket lägre. För åk 5 ser det sämre ut, då de elevernas värde hamnar lägre än 
övriga. Det betyder att vi inte är tydliga nog när det gäller att visa eleverna just 
vad som krävs. Vi bör arbeta mer med ”Vad?”, ”Hur?” och ”Varför?” och även 
diskutera mer kring exempelvis kunskapskraven samt resonera om betygssy-
stemet tidigare än i åk 6 och de nyanser som finns däri. 

 

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

Bedömningarna ska vara likvärdiga på skolan och i kommunen 
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Hur når vi målen? 

Underlag för betyg/skriftliga omdömen skrivs kontinuerligt in i edWise. 

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. 

Likvärdig bedömning diskuteras en gång/månad i arbetslagen. Lagledarna ansvarar och 
fastställer tid. 

 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 
• Vi har under läsåret försökt att kontinuerligt skriva in omdömen i edWise. 

Våra omdömen har en tydlig koppling till de pedagogiska planeringarna 
som läggs in inför varje nytt arbetsområde.  

• Omdömen och kunskapskrav diskuteras med elever inför och under arbe-
tets gång utifrån ålder och mognad.  

• I åk 5 och 6 har man visat film om betyg och bedömning på föräldramötet.  

• I kommunen har det genomförts en träff om stadieövergripande pedago-
giska diskussioner då pedagogiska planeringar diskuterades.  

• Under ht-17 har åk 6 genomfört muntliga nationella prov i matematik, eng-
elska och svenska. För att främja sambedömning har en pedagog per ämne 
deltagit vid genomförandet på samtliga skolor i kommunen.  

• Under vt-18 har resterande delar av de nationella proven genomförts i åk 6. 

• I åk 3 har samtliga delar av nationella proven i matematik och svenska ge-
nomförts. De muntliga proven genomfördes av en pedagog för varje ämne.  

• Alla nationella prov har samrättats av behöriga pedagoger i kommunen.  

• Vi använder bedömningsmaterialet Tummen upp för dokumentation i de 
årskurser och ämnen där materialet finns.  

• I åk 4-6 har man diskuterat likvärdig bedömning av elevarbeten.  

• Elevenkät har genomförts i åk 2 och 5 med bland annat frågan om du vet 
vad som krävs för att nå målen i de olika ämnena. 

• Att diskutera omdömen och kunskapskrav med eleverna ger resultatet att 
en del elever blir stressade och andra blir motiverade.  

• Pedagogernas diskussioner om de pedagogiska planeringarna gav skiftande 
resultat. Vi märkte att vi gör olika på de olika skolorna. I NO har en områ-
desplanering åk 1-6 påbörjats även pedagogiska planeringar till dessa områ-
den förbereds av förstelärarna. 

• Sambedömning och samrättning i nationella proven ger en rättvisare be-
dömning.  I åk 3 har samrättningen skett tidigare är förra läsåret. 
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• Tummen upp ger en bra överblick över elevernas kunskapsnivåer.  

• Vi har påbörjat diskussioner om likvärdig bedömning av elevarbete. 

• Vi ser på enkätsvaret att eleverna i åk 5 är mer osäkra i år än förra året på 
vad som krävs för att nå målen i de olika ämnena. I åk 2 anser de sig veta 
bättre vad som krävs jämfört med förra året. 

11.3.1 Analys 
Det är lättare att hitta tillfällen då båda pedagogerna kan skriva omdömen till-
sammans i de lägre årskurserna, åk 1-2, då man har gemensam planeringstid och 
det är färre pedagoger inblandade. I de högre åldrarna är det svårare att hitta 
gemensam tid för sambedömning.  

En anledning till att omdömen inte skrivs in kontinuerligt kan vara att de inte 
prioriteras fullt ut då situationen i klassen är orolig och fokus ligger på att få 
klassen och undervisningen att fungera.  

Då vi är ålagda att tydliggöra kunskapskrav och bedömning för elever måste vi 
fundera på hur det kan göras för de elever som känner en stor stress över sina 
resultat. Vi bör fortsätta diskutera mål och kunskapskrav kontinuerligt med 
eleverna. Vi lärare bör kontinuerligt diskutera hur vi på bästa och tydligaste sätt 
synliggör målen för eleverna. 

Det är viktigt att ha stadieövergripande diskussioner om pedagogiska plane-
ringar, men det är också viktigt att alla rektorer ställer samma krav på sina pe-
dagoger. Görs inte det så når vi inte en likvärdig skola.  

Sambedömning i nationella proven är en styrka för både den enskilda eleven 
och pedagogerna då det blir en rättvisare bedömning.  

Sambedömning av de nationella proven är mycket positivt. Det är ett bra och 
viktigt att den pedagog som eleven känner sig trygg med utför provet och sam-
bedömaren sitter med för att iaktta och anteckna.  

Samrättning av de nationella proven är väldigt bra för likvärdig bedömning, tid 
och datum för rättningen bör skrivas in i kalendariet tidigt. I år skedde samrätt-
ningen tidigare i åk 3 vilket gjorde att vi fick tillbaka resultaten tidigare, detta är 
bra eftersom vi då hinner få med dem i omdömena. I svenskan upplever vi att 
det krävs två heldagar för att hinna med. 

Bedömningsstödet Tummen upp är nytt för oss och svårt att analysera på så kort 
tid. Vi pedagoger har oerhörd hjälp av det arbete som en förstelärare utfört 
gällande arbetsmaterial till Tummen upp i svenska. Det har verkligen gagnat oss 
andra pedagoger. Vi kommer fortsätta arbeta med materialet i de årskurser och 
ämnen där det finns. 

Vi måste fortsätta att diskutera och hitta en fungerande arbetsgång gällande 
likvärdig bedömning samt omdömesskrivning då det är viktigt för att öka lik-
värdigheten. 

 

 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  
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• Fortsätta prata bedömning på arbetslagskonferenser. 

• Arbeta mer med ”Vad?”, ”Hur?” och ”Varför?”. 

• Fortsätta diskutera kunskapskraven och resonera om betygssystemet tidi-
gare än åk 6 för att minska elevernas stress och öka måluppfyllelsen. 

• Bli bättre på att samplanera och skriva omdömen kontinuerligt. 
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12 Rektors slutord  
På Bruksskolan bygger vi vår verksamhet utifrån Vår pedagogiska grundsyn. Tan-
ken 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. 

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 Tillsam-
mansdagar 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 och ordningsregler i klasserna. Funge-
rande klasser med en god stämning och ett tillåtande klimat är ett viktigt steg 
mot en tillfredsställande måluppfyllelse. 

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. Tvålärarsystemet är fortfarande 
förhållandevis nytt och vi behöver utveckla undervisningen till att bedrivas av 
båda pedagogerna, det vill säga genom samundervisning. Det är annars lätt att 
pedagogerna hamnar i ett läge av att den ena undervisar och den andra fungerar 
som någon form av enskilt elevstöd. Samundervisning ställer höga krav på pe-
dagogerna då undervisningen även, till stor del, behöver planeras tillsammans. 
Höstens storsatsning då alla pedagoger, åk 1-9, ska delta i Specialpedagoglyftet tror 
jag kommer främja såväl samundervisningen som vårt mål att bedriva en inklu-
derande verksamhet som är tillgänglig för alla elever. Tanken är att samtliga 
pedagoger ska få fler redskap och metoder att använda i sin undervisning. 

Samarbetet med vårdnadshavarna behöver också stärkas. Där är den största 
utmaningen att få vårdnadshavarna att mer aktivt medverka i barnens utveck-
ling genom att använda sig av edWise och att delta på föräldramöten i allt högre 
utsträckning. 

För att lyckas bedriva en utbildning som kan anses vara inkluderande och till-
gänglig för alla elever behöver vi även maximera användandet av alla skolans 
professioner. Jag tänker då främst på våra studiehandledare för att öka våra 
nyanlända elevers möjlighet att nå målen men även vår nya profession, social-
pedagogen, för att nå fram till alla elever i svårigheter på bästa sätt. 

Avslutningsvis vill jag lyfta vikten av en ökad simundervisning. Den förhållan-
devis låga måluppfyllelsen i ämnet idrott och hälsa beror till övervägande del på 
att vi i nuläget inte kan bedriva den mängd simundervisning som krävs för att 
alla elever ska ges möjlighet att nå kunskapskraven. Bristen på tider i badhuset i 
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Karlskoga samt den tid som resorna tar från gällande timplanetid i övriga 
skolämnen är faktorer som kraftigt oroar. Det är därför av yttersta vikt att en 
utredning sker kring möjligheterna att bygga en egen simhall i Degerfors kom-
mun. 
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13 Förbättringsåtgärder inför läsåret 2018/2019 
 Personalens förbättringsåtgärder 

13.1.1 Normer och värden 
• Vi behöver minska springet inne i skolan under rasterna i stora huset. Vi 

behöver ha rastaktiviteter under höst och vintertid. Eleverna ska kontakta 
rastvärdarna istället för att knacka på personal- eller arbetsrum. Vi behöver 
ha fungerande uteförråd för att minska tjafs och småkonflikter bland elever 
och personal. 

• Under vintertid behöver vi ha en bättre kommunikation med de som plogar 
gården, så att de redan från början gör plana högar (inte höga, branta hö-
gar). 

• Vi behöver arbeta förebyggande med vår värdegrund genom att arbeta med 
olika övningar inom klassen, så att gruppen blir trygg.  

• Vi behöver arbeta med skolans regler, speciellt vid skolstart, och sedan 
återkommande arbeta med reglerna under läsåret. Även personalen behöver 
arbeta med och diskutera skolans regler. 

• Fler avstämningstillfällen med den enskilde eleven, där vi kollar upp hur det 
går med arbetet efter utvecklingssamtalet och pratar om elevens sociala si-
tuation.  Detta gör att eleven blir medveten och känner sig trygg och be-
kräftad.   

13.1.2 Kunskaper 
• För att ge eleverna möjlighet att påverka sin inlärning behöver vi pedagoger 

visa på olika arbetssätt och metoder för att inhämta kunskap så att eleverna 
har möjlighet att göra aktiva val.  

 

13.1.3 Elevernas ansvar och inflytande 
• Elevrådsmötena genomförs en gång per månad och ska vara elevstyrda med 

ordförande, sekreterare och justerare. Elevrådsmöten har genomförts men 
huruvida de var elevstyrda med inflytande och delaktighet är ovisst. Vi be-
höver förtydliga dessa mötens organisation. 

• Under detta läsår har samtliga klasser haft mentorstid en gång per vecka 
tillsammans med minst en av mentorerna. Önskvärt är att båda mentorerna 
är med. 

• Mat- och hälsoråd efterfrågas fortfarande. Eleverna har stående frågor och 
önskemål kring skolmåltiderna, därför behövs fler mat- och hälsoråd under 
läsåret. 

• Vi som lärare diskuterar kunskapskraven med eleverna mer sporadiskt. Vi 
behöver visa eleverna mer konkret hur läroplanen ser ut och vad som krävs 
av dem. I åk 4 behöver vi inledningsvis visa och diskutera kunskapskraven, 
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vidare fortsätta i 5an och i 6an har de då förhoppningsvis uppnått förståelse 
för hur kunskapskraven är utformade. 

• Vi behöver i större utsträckning göra eleverna mer delaktiga i utformning av 
arbets- och redovisningssätt. 

• Vi ska alla använda oss av frågorna ”Vad?”, ”Hur?” och ”Varför?” mer.  

 

13.1.4 Skola och hem 
• Låter eleverna delta i början av föräldramöte med någon form av redovis-

ning eller uppträdande för att sätta eleverna i fokus. Detta för att föräldrar-
na ska känna att det handlar om deras barn och barnens skolgång. 

• Inbjudan till föräldramöten bör vara på vårdnadshavarens modersmål i den 
utsträckning det är möjligt.  

• Redan i årskurs 1 kan man genomgående endast använda edWise som in-
formationskälla och på första föräldramötet noga ha en genomgång då alla 
föräldrar får låna skolans datorer, på mötet, och på plats aktivera en inlogg-
ning. 
Ett förbättringsområde för oss pedagoger är att göra elevernas IUP levande 
i den dagliga verksamheten. Detta kan vi göra genom att tydliggöra elevens 
mål genom att eleverna har sina mål nedskrivna på bänken eller på insidan 
av sin pärm. En tanke är att hålla lektioner där eleverna fokuserar på sina 
individuella mål.  

• All information rörande skolan bör vara på vårdnadshavarens modersmål.  

 

13.1.5 Övergång och samverkan 
• Vid övergång mellan åk 3 och 4 är det viktigt att tänka på att det finns en 

pedagog med från åk 3 som eleverna känner igen. Det är tryggt för eleverna 
och det är positivt att det är en pedagog som känner till elevernas studie-
gång och bakgrund. 

• Vid en övergång är samtalen mellan de berörda pedagogerna mycket viktiga. 
Att den nya pedagogen får den information som behövs både muntlig och 
dokumenterad.  

• De elever som kommer ut i klass från mottagningsenheten behöver få en 
tryggare övergång, där studiehandledare stöttar extra i början av tiden. Men 
också att kontakten med mottagningsenheten finns kvar, där man kan gå 
tillbaka vissa lektioner så att det blir en mjukare övergång. Allt för att eleven 
skall få en bra start i den nya klassen.  

 

13.1.6 Skolan och omvärlden 
• Ett större samarbete mellan olika yrkeskategorier, föreningar och skolan 

skulle leda till en positiv undervisning för eleverna. Undervisningen kom-
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mer då inte bara vara teoretisk, utan leder även till en uppmuntrad praktisk 
syn på arbetslivet och det vi läser om i skolan. Eleverna får på så sätt inblick 
i arbetslivet och skolans ämnen kan få en större mening för eleverna.  

• Ett samarbete mellan olika föreningar och skolan skulle hjälpa eleverna att 
komma in i föreningslivet och därmed ge dem större möjlighet till en me-
ningsfull fritid. Vi måste bli bättre på att bjuda in föreningar och företag. På 
så sätt kan vi ta hjälp av föräldrarnas yrken, genom att ha studiebesök. 

 

13.1.7 Bedömning och betyg 
• Fortsätta prata bedömning på arbetslagskonferenser. 

• Arbeta mer med ”Vad?”, ”Hur?” och ”Varför?”. 

• Fortsätta diskutera kunskapskraven och resonera om betygssystemet tidi-
gare än åk 6 för att minska elevernas stress och öka måluppfyllelsen. 

• Bli bättre på att samplanera och skriva omdömen kontinuerligt. 

 

 Rektors förbättringsområden 
• Utveckla samarbetet mellan studiehandledare och ämneslärare. 

• Kontinuerligt arbeta med ordningsreglerna i klasserna. 

• Utveckla tvålärarsystemet utifrån begreppet samundervisning. 

• Alla pedagoger ska jobba utifrån en upprättad pedagogisk planering där 
elevernas utvecklingsområden sedan kontinuerligt ska dokumenteras i ed-
Wise. 

• Utveckla elevernas medverkan vid planeringen och genomförandet av 
undervisningen. 

• Alla pedagoger ska utgå från Vår pedagogiska grundsyn och ha ett, i grunden, 
lågaffektivt elevbemötande. 

• Genomförda fortbildningsinsatser, exempelvis läslyftet i NO, ska följas upp 
för att kunna ge bestående avtryck i verksamheten. 

• Utveckla socialpedagogens roll i verksamheten. 

• Öka duktiga elevers möjligheter att utmanas till att nå en högre betygsnivå. 

• Jobba för ett ökat engagemang och deltagande från vårdnadshavarna i ele-
vernas kunskapsuppföljning i edWise och deltagande på föräldramöten. 

• Utreda möjligheterna till mer simundervisning för ökad måluppfyllelse. 
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