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Utbildningens syfte 
Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att tillägna sig 

dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder 

eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. 

Ansvarig rektor: Ann-Kristin Brännström och biträdande rektor Sara 

Dahlsberg. 
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1. Beskrivning av verksamheten  
 

Arbetslagens omfattning samt tjänster: 

 

Felicia Nässlander, 100% mentor klass 1 

Hanna Karlsson, 100% mentor klass1 

Adam Klaw 50%, resurspedagog klass 1(lågstadiesatsningen) 

Pia Josefsson 100% mentor klass 2 

Matilda Olsson, 100%  mentor klass 2 

Jessica Karlsson 50% resurspedagog klass 2 (lågstadiesatsningen) 

Eric Karlsson 100 %, mentor klass 3 

Erika Linzie 80%, mentor klass 3 from vt 2020. Linnea Eriksson vik ht 19 100% + 20% vt 2020. 

Carina Andersson, 80% resurspedagog åk 3(lågstadiesatsningen) 

Sandra Larsson 100%, mentor klass 4 

Bjarne Bäcker, 100% mentor klass 4. Fanny Berglund vik dec 2019-juni 2020 100%.  

Lisa Larsson 100 % mentor klass 5 

Lena Bergstedt 100%, mentor klass 5 

Evelina Birath 80%, mentor klass 6 

Johanna Kjettselberg, 100%, mentor klass 6  

Elin Johansson 100%, idrott, no, ma, eng åk 1-6 

Annette Hellsing 100 SvA åk 1-6 

Gunnar Källström 60 %  Resurs och SvA åk 1-6 

Karin Johansson, 17%   musik 

Jenny Högsell 30%,  slöjd 

Roger Bergstedt 30%,  slöjd 

 

Under läsåret har extra resurs tillsats i åk 1,2 och 3 för att tillgodose elevers behov av särskilt stöd. 

Totalt har det som mest rört sig om 1,8 tjänst. Samtliga tjänster är visstidsanställningar och har 

finansierats inom statsbidraget ”lågstadiesatsningen”.  

 

I elevhälsan arbetar förutom rektor och biträdande rektor: Ylva Flood, specialpedagog 100 %, Linda 

Grevfe skolsköterska 45 %, Elin Bergare,/Sanna Englund (Sanna vik vt 2020),  kurator 50 % samt 

IT-pedagog 20 %, Karl Karlsson. SYV knyts till skolans elevhälsoteam vid behov. Skolpsykolog 

deltar på skolans elevhälsoteammöte en gång per månad samt knyts till teamet utefter behov. 

 

Grundfakta skola 

  2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Totalt antal barn/elever på skolan  152 151 168 

Antal elever i årskurserna Åk 1 26 26 31 

 Åk 2 24 27 30 

 Åk 3 28 23 31 

 Åk 4 25 27 24 

 Åk 5 24 24 27 

 Åk 6 26 24 25 

Andel personal med ped. högskoleutb. (%)   100* 

Andel lärare med formell behörighet i de 

ämnen som de undervisar i 

 

(%) 

  

 

 

* På legitimationsgrundande anställningar har vi 100% behörighet så när som på den ena 

slöjdtjänsten där pedagogen är under utbildning. Vikarier (två st) som jobbat del av lå i åk 3 och 4 

saknar behörighet. 
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2. Uppföljning av åtgärder enligt kvalitetsrapport 2018-19 
 

Personalens förbättringsåtgärder under läsåret 

 

Normer och värden 

Vi har inte fått någon plan gällande konflikthantering från likabehandlingsteamet.  

 

Vi har jobbat med jämställdhet som ett kunskapsområde och ett förhållningssätt. I elevenkäten kan 

vi se förbättrade siffror gällande att skolan lyfter frågor om jämställdhet samt att alla elever ges 

samma förutsättningar oberoende av kön.  

 

Kunskaper 

Under läsåret har vi fortsatt att utveckla vår samundervisning. Vi planerar våra lektioner i större 

utsträckning tillsammans och har en kontinuerlig diskussion om elevernas utveckling och om hur vi 

kan tillgodose deras individuella behov. Vi har haft möjlighet att gruppera klassen efter behov, 

vilket underlättar att tillgodose alla elevers behov. Det blir en lugnare arbetsmiljö för både elever 

och pedagoger.  

 

Vi har också utvecklat vårt analysarbete med fokus på pojkar och flickor. Alla pedagoger har 

deltagit i en bokcirkel och haft pedagogiska diskussioner.  

 

Elevers ansvar och inflytande 

Vi har jobbat med elevinflytande i undervisningen och i rättighetsbaserad skola (RBS). Vi kan se en 

ökning i upplevelsen av elevdelaktighete bland de yngre åldrarna men inte bland åk 4-6. Vi har 

utvecklat elevens val till att alla elever fick vara med och bestämma olika aktiviteter att göra. De 

aktiviteter som flest elever ville ha tog vi med. Men fortfarande tycker inte eleverna att de får vara 

med och bestämma i så stor utsträckning som de vill och därför inte tycker att det är elevens val. Vi 

måste fortsätta att utveckla det till nästa läsår. 

 

I de lägre årskurserna har vi under året använt oss av olika arbetssätt för att öka elevernas 

inflytande, tex tankekarta och VÖL-schema.  

 

Eleverna har fått vara med mer att bestämma hur de vill arbeta med ett område, t.ex. om det ska 

vara grupparbete eller enskilt arbete. Detta är ett arbete som vi kan fortsätta att utveckla. 

 

 

Skola och hem 

Årskurs 1-2 har använt Skolverkets omdömesblankett som komplement till våra skriftliga 

omdömen. Pedagogerna upplever att stor del av vårdnadshavarna och eleverna tyckte att blanketten 

var tydlig och överskådlig.  

 

Vi behöver fortsätta att utveckla hur vi under utvecklingssamtalet kan komplettera med frågor 

gällande fritidsverksamheten.  

 

 

Övergång och samverkan  

Vi behöver fortsätta att utveckla samverkan med fritids, t ex att lämna terminsplanering och att få 

och ge återkoppling på dem.   

 

Arbetet med fadderverksamhet har endast genomförts i liten skala under läsåret och får följa med 

till nästa år. 
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Skola och omvärld 

 

Arbetet med SYV-planen har inte fungerat bra, vi har pratat om olika yrken men inte låtit eleverna 

vara med och önska vad de vill veta mer om. 

 

Bedömning och betyg 
 

Att jämföra resultaten på nationella prov och lärares bedömning har inte gått att göra då vi på grund 

av rådande situation inte har genomfört de nationella proven i år. Dock hann man med att göra 

svenskan och det har deras lärare analyserat och jämfört, se under betyg och bedömning och 

kunskaper. 

 

Vi har jobbat med olika former för analys kopplat till undervisning och bedömning av 

kunskapskrav. Åk 4-6 har också gått en webbutbildning ”Betyg och bedömning”. 

 

Vi behöver fortsätta att utveckla vår samundervisning. 

 

3. Året i verksamheten  

Det dagliga arbetet i verksamheten under läsåret  

Av våra 168 elever på Parkskolan har vi under läsåret fått 14 nya elever. Det har kommit elever till 

samtliga av våra klasser f-6. Några elever har varit med sen skolstarten i augusti men merparten har 

flyttat in under terminerna. En elev i åk 4 och en elev i åk 2 har flyttat. Vi har elever som läser 

modersmål ryska, polska, spanska, kurmanji, thailändska, tigrinja och arabiska. 34 elever, dvs en 

femtedel av  våra elever läser svenska som andraspråk. 22 elever, dvs 13%, är nyanlända och har 

kommit till Sverige efter juni 2016. Knappt en tredjedel av våra nyanlända elever har kommit efter 

2018.  

18 av eleverna har särskilt stöd i form av åtgärdsprogram och 56 av eleverna har extra anpassningar 

inom ramen för ordinarie undervisning.  

På Parkskolan bedriver vi undervisning i förskoleklass till årskurs 6. Vi har under läsåret bedrivit 

samundervisning och varit två pedagoger per klass. Det ökar förutsättningarna för att tillgodose alla 

elevers individuella behov och motivation. Det ger möjlighet till samplanering och 

ämnesövergripande arbeten. Det ger även högre beredskap vid oförutsägbara händelser, både socialt 

och pedagogiskt.  

Under läsåret har all personal deltagit i föreläsningar om nyanländas lärande. All personal har också 

jobbat med rättighetsbaserad skola. Två pedagoger har gått SKUA-utbildning under hela läsåret. På 

vårterminen har pedagogerna i åk 4-6 genomgått en webbkurs om betyg och bedömning.  

Under året har vi haft organiserade rastaktiviteter både från skolans fritidspersonal samt 

Möckelngymnasiet. Detta ger ett fortsatt bra klimat på rasterna bland eleverna.  

Av våra fyra planerade vi-dagar har två stycken genomförts under höstterminen. Arbetet i 

åldersblandade grupper har fungerat bra och leder till ökad trygghet bland eleverna. Det har funnits 

möjlighet att välja alternativa aktiviteter anpassade till elevers förmåga och förutsättningar, vilket 

har visat sig vara en framgångsfaktor vad gäller ökad tillgänglighet på skolan. Under läsåret har vi 

haft samarbeten och fadderverksamhet mellan vissa klasser. Detta har fungerat bra och därför vill vi 
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utveckla det arbetssättet till nästa läsår.  

Under höstterminen genomfördes olika studiebesök. tex kyrkan, bibliotek, Ica, ålderdomshem. 

Dessa besök har förankrats i det centrala innehållet och har gett eleverna ökad förståelse för ämnet. 

Under vårterminen har inga studiebesök genomförts pga. rådande omständigheter i samhället.  

Vi använder ett gemensamt bildstöd i alla klasser. Dagens schema finns förstärkt med bildstöd att 

läsa på tavlan vilket vi går igenom med alla på samlingen. Vi märker att eleverna är förberedda och 

vet vad som kommer hända tack vare bildstödet, vilket leder till ökad trygghet. För att förenkla 

aktivitetsbyte (t ex rast/ lektion) använder vi oss av tidshjälpmedel vilket har lett till ökad tydlighet 

för eleverna. 

Vid varje månadsuppföljning går vi igenom våra arbetsrutiner för att säkerställa att de ingår i det 

dagliga arbetet. 

Utvecklingsprojekt finansierade med statliga medel 

Förstelärare 

Våra tolv förstelärare har under läsåret regelbundet och systematiskt samverkat med övriga 

pedagoger enligt fastställt kalendarium. Förstelärarna har även träffats några tillfällen med 

samordnarare. I Degerfors grundskolor finns förstelärare inom ma, sv, sva, eng, no samt 

internationalisering/det mångkulturella klassrummet.  

 

I början av läsåret bestämdes i samråd mellan förvaltningschef, rektorer och förstelärare att 

jämställdhet och elevdelaktighet skulle skrivas fram i samtliga uppdragsbeskrivningar. Detta som 

ett gemensamt ansvar även om försteläraruppdrag kopplade till ämnen (sv, sva, ma, eng och no) 

skulle ha sitt fortsatta huvudfokus på undervisning och måluppfyllelse. Ett viktigt mål för oss är att 

jobba med likvärdig utbildning och våra förstelärare jobbar därför mot samtliga skolor i kommunen.  

 

Arbetet med jämställdhet startades upp med att dåvarande utvecklingsledare och dåvarande 

förvaltningschef kallade till träff för att ha en gemensam grund i jämställdhetsarbetet kopplat till 

forskning och beprövad erfarenhet. Vi fick bl a digitalt ta del av Lina Thomsgård och Emma 

Leiijnse. Under våren har samtliga skolor, under ledning av förstelärarna, läst och diskuterat 

Zimmermans ”Pojkar i skolan: vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska 

lyckas i skolan”.  

 

När det gäller elevdelaktighet höll förstelärare i NO under höstterminen ett gemensamt pedagogiskt 

forum med fokus på pedagogiska planeringar. Förstelärarna har under året jobbat med att utveckla 

en likvärdighet gällande pedagogiska planeringar inom kemi, biologi och fysik åk 7-9. Detta har 

redan arbetats fram för åk 1-6 tidigare år.  

 

Förstelärare i eng, ma, sv/sva har kontinuerligt jobbat med avstämningspunkter mot våra 

handlingsplaner i dessa ämnen. Analys av olika diagnoser har gjorts och diskussion runt förslag på 

undervisningsupplägg har förts med representanter för våra olika skolor. Vid dessa tillfällen har 

även olika läromedel diskuterats. Förstelärare i sva har också haft en viktig roll som länk mellan 

utbildningen för skua-utvecklare och ledningsgruppen.  

 

Förstelärare i internationalisering/det mångkulturella klassrummet har under året arbetat fram en ny 

handlingsplan samt kartlagt pedagogernas uppfattning om förekomsten av intolerans vid våra 

skolor. Enkäten har vid läsårets sammanställts och återkopplats till rektorerna för fortsatt arbete på 

enheterna. Majoriteten av personalen känner sig trygga i våra styrdokument, vilket ansvar och 
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skyldigheter som skolan har. Lika väl vet majoriteten hur man ska agera vid förekomst av 

främlingsfientlighet, rasism och intolerans. Enkäten visar också att det till större del råder ett 

tillitsfullt klimat mellan eleverna och ett tillitsfullt klimat mellan lärare och elever vilket är positivt. 

Samtidigt så finns det med största säkerhet ett mörkertal eftersom vi vet att eleverna inte alltid 

berättar för oss vuxna. När det gäller det praktiska arbetet visar enkäten en större spridning och ett 

underlag för våra enheter att jobba vidare med.  

 

Nyanländas Lärande 

 

Under vårterminen 2019 gick förvaltningen in i Satsningen från Skolverket -Nyanländas Lärande. 

Nyanländas lärande består av flera utbildningsinsatser som under förra läsåret och detta läsår har 

som mål att öka kunskaper om nyanlända elevers skolgång samt främja arbetet mot ökad 

måluppfyllelse och även gynna övriga elever. 

 

En av dessa insatser är nu avslutad. En utbildning som i första hand var riktad till studiehandledare 

och modersmålslärare. En insats skapad för att stärka yrkesepitetet samt vidga deltagarnas 

kunskaper inom styrdokument och befintliga läroplansmål. Vid två tillfällen deltog även 

undervisande pedagoger för att ta del av valda delar. Bl a fick pedagogerna i grupper arbeta med 

verklighetsnära ”case” med fokus på övergång och samverkan. Allt för att skapa rätt förutsättningar 

för nyanlända elevers skolgång.  

 

Denna insats, som pågick även under hösten -19 breddade förståelsen för studiehandledningens roll 

ur ett pedagogiskt perspektiv och stärkte samarbetet mellan pedagoger och undervisande lärare. 

Insatsen omfattade pedagoger ur såväl förskoleklass som åk. 1-9 vid specifika utbildningstillfällen. 

 

Under detta läsår har andra delar av de riktade insatserna tagit form. I verksamheten har SKUA-

utvecklare utbildats i samverkan med Linnéuniversitetet. Områden som där behandlats är 

språkutvecklande undervisning, ordutveckling och läromedelstexter, genrepedagogik, läsa och lära 

på flera språk samt betyg, bedömning och pedagogiska planeringar.  Något som under nästa läsår 

kommer att spridas till enheterna genom egen upplagd utbildning till pedagoger genom SKUA-

utvecklare.  

 

Ovan nämnda insatser ligger alla under området undervisning och lärande. Andra insatser som 

under läsåret pågått inom ramen för riktade insatserna inom följande tre områden:  

 Undervisning och lärande (undersökning av fjärrundervisning för modersmål) 

 Styrning och ledning (fortbildning i analysarbete, inrättande av extratjänst för föreslärare 

inom området nyanlända och flerspråkighet) 

 Förutsättningar för lärande och trygghet (plan för större interkulturellt samspel).  

Fortbildning i analysarbete 

I den riktade insatsen ”Nyanländas lärande” har rektorsgruppen haft en insats inom området 

styrning och ledning nämligen en analysutbildning via Karlstads universitet.  

Initialt var det rektorer och förvaltningschef som var målgrupp för denna utbildning men under 

vårterminen beslutades att även biträdande rektorer skulle vara med under vårens 

utbildningstillfällen.  
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Målen för insatsen var att:       

 Bli säkrare i analys och att säkerställa kvalitet 

 Följa upp nyanländas kunskapsutveckling 

 Utveckla systematiskt kvalitetsarbete i stort 

Utbildningen har bl a innehållit föreläsningar av Peter Wall, Susane Duek, Jan Håkansson och Lars 

Svedberg. Den har dessutom bestått av handledningstillfällen från Peter och Ewa Broberg från 

KAU.  

Skapande skola: 

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

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

Särskolans verksamhet omfattas av satsningen och eleverna deltar i utbudet som erbjuds inom 

skolornas verksamhet med de anpassningar som krävs för eleverna. Inför läsåret 2019-20 tilldelades 

grundskolan åk 1-9, förskoleklass samt särskolans verksamhet 350 tkr. 

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

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

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

Estetik och kreativitet kan öppna nya vägar för att skapa intresse och lust samt ge förståelse och 

skapa mening. 

 

Grundsärskolan, inriktning ämnen, deltog för andra året i rad, under två halvdagar i ett projekt inom 

Skapande skola i samarbete med Film i Värmland. Eleverna fick vidareutveckla arbetet med att 

göra egna filmer med hjälp av ipads. Alla elever deltog och skapade egna filmer vilka vi som 

avslutning visade för varandra.  

 

Grundsärskolan, inriktning ämnen, har tillsammans med grundskolans elever i årskurs 3 deltagit i 

ett kulturprojekt, ”Bortom de blå bergen”. Projektet har skett i samarbete med region Örebro. Syftet 

med projektet var att uppmärksamma något unikt i kommunen, i det här fallet Sveafallen. Projektet 

omfattar kommunens samtliga elever i åk 3. På grund av vårens pandemiutbrott kunde inte projektet 

slutföras. Det är nu ”lagt på is” och förhoppningen är att det ska kunna slutföras under 

höstterminen.  

 

Flera av de planerade aktiviteterna har inte kunnat genomföras på grund av de restriktioner vi har att 

förhålla oss till från regering och Folkhälsomyndighet. Det gäller till exempel Cirkus Roman som 

var inplanerat, besök vid Nobelmuseet. Författarbesök genomfördes under höstterminen och vår 

förhoppning ar nu att vi ska kunna genomföra en del under höstterminen. Kulturrådet har senarelagt 

redovisningen av medel för att skolorna ska kunna ta del av statsbidraget även under kommande 

hösttermin. 

 

 

Fritidshemssatsningen: 

 

Degerfors kommun tilldelades 324 875 kronor efter ansökan. Satsningen avslutas i och med 

höstterminen 2019. Statsbidraget, som användes till personalförstärkning inom fritidshemmen, är 

redovisat till Skolverket under våren 2020. 
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Lågstadiesatsningen: 

 

Degerfors kommun beviljades bidrag om 1 565 183 kronor efter ansökan till Skolverket. Läsåret 

2019-20 omfattades av bidraget och har använts till att förstärka med resurspedagoger i 

verksamheten till elever i behov av särskilt stöd. Bidraget är inte redovisat till Skolverket än. 

 

Från och med 2020 kommer både lågstadiesatsningen och fritidshemssatsningen ingå i statsbidraget 

”Likvärdig skola” som Degerfors kommun tilldelats för 2020. Förvaltningschef ansvarar för 

ansökan och redovisning av hur medlen används under året. 

 

Lärarassistenter 

 

Degerfors kommun har beviljats 310 320 kronor i bidrag för lärarassistenter i skolan. Av dessa har 

62 999 kronor tilldelats Parkskolan som arbetat som resurs i F – åk 3. Bidraget är inte redovisat till 

Skolverket än. 

 

4. Systematiskt kvalitetsarbete  
 

Systematiskt kvalitetsarbete på Parkskolan F – åk 6, skola/fritidshem samt 

särskolans verksamheter 

 

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

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

resultaten, arbetar verksamheterna vidare med framtagna förbättringsområden. 
 

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

verksamheterna och ha eleven i fokus. I arbetet med att analysera verksamheternas resultat har 

under året ledningsgruppen deltagit i en analysutbildning inom ramen för Nyanländas lärande. I 

arbetet med att stärka analysarbetet på enheterna har arbetslagen tillsammans med rektor, 

biträdande rektor och specialpedagog analyserat kunskapsresultaten två gånger per termin.  
 

Verksamheternas kvalitetsarbete utgår från läsårets arbetsplan. Arbetsplanen beskriver hur 

verksamheterna ska arbeta med prioriterade förbättringsområden. Månadsvis följs arbetsplanen upp 

i arbetslagen. Vid varje månadsuppföljning går arbetslagen igenom verksamheternas arbetsrutiner 

för att säkerställa att de ingår i det dagliga arbetet. Rektor och biträdande rektor tar del av den 

kontinuerliga uppföljningen. Vid slutet av läsåret analyseras resultaten och verksamheternas arbete 

redovisas i kvalitetsrapporten. Verksamheternas kvalitetsrapporter redovisas till huvudman samt 

läggs ut på kommunens hemsida. Kvalitetsrapporterna ligger till grund för kommande läsårs 

arbetsplan. 
 

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

förbättringsarbete. Det ska vara en naturlig del i vardagen, prioriterat i arbetslagens arbete. Det är 

därför viktigt att varje verksamhet skapar sina egna rutiner utifrån fastställd kvalitetsplan. 
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Eleverna har varit delaktiga i skolans utvecklingsarbete genom klassråd, elevråd och matråd. 

Dessutom har representanter från elevrådet deltagit vid skyddsrond/städrond.  

 

Föräldrarna är representerade via föräldraråd där varje klass har haft representanter under året. 

Höstens träffar genomfördes kommungemensamt för f-6 medan vårens träffar ställdes in pga 

pandemin.  

 

Föräldramöten genomförs två gånger per läsår likaså utvecklingssamtal. Föräldrarna har även haft 

möjlighet att besvara Skolinspektionsenkäten som kommer vartannat år.  

 

Under året har det systematiska kvalitetsarbetet utvecklats och beskrivs vidare under 

kunskapskapitlet i rapporten. Bland annat har verktyg/modeller från analysutbildningen använts.  

 

5. Normer och värden 
 

 

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

gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling 
 

 

 

Disciplinära åtgärder 

 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Disciplinära åtgärder F P To F P To F P To 

Utvisning ur undervisningslokal          

Kvarsittning    4 3 7    

Utredning          

Skriftlig varning     2 2    

Tillfällig omplacering          

Tillfällig placering vid annan 

skolenhet 

    1 1    

Omhändertagande av föremål          

 

Inga disciplinära åtgärder har vidtagits under läsåret. Vi har haft elever som lämnat klassrummet, 

men då på eget initiativ ej för att pedagogen visat ut dem ur undervisningslokalen. Vid 

konflikthantering har pedagoger tillsammans med elev gått ut ur klassrummet för att kunna samtala 

och utreda.  

 

 

Åtgärder mot kränkande behandling 

 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Antal åtgärder mot  

kränkande behandling 

F P To F P To F P To 

År F-6   41   40 33 15 48 

 

Utav dessa har 12 ärenden, efter utredning, bedömts som inte kränkande behandling. 

 



  

P

A

G

E 

1

Likabehandlingsteamet på skolan träffas regelbundet varje vecka och bedriver ett aktivt arbete för 

att förebygga kränkningar och främja ett gott klimat på skolan. Teamet består av representanter från 

alla de verksamhetsområden som finns på skolan vilket ses som en stor fördel. Varje vecka 

diskuteras aktuella ärenden och eventuella åtgärder som skall sättas in 

 

 

Elevenkät 

Förra årets siffror i parentes  

        Åk 2  Åk 5 

Trygghet:                  Genomsnitt    Genomsnitt 

 

Jag känner mig trygg i skolan     3,64 (3,67) 3,59 (3,45)  

 

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

trygg i skolan, illa behandlad, utsatt eller trakasserad 3,77 (3,73) 3,48 (3,22) 

 

I min skola finns det elever som jag är rädd för  3,45 (3,48) 3,67 (3,42) 

 

I min skola finns det lärare som jag är rädd för  3,86 (3,63) 3,89 (3,71) 

 

 

Grundläggande värden:     

 

I min skola pratar vi om mänskliga rättigheter  3,73 (3,77) 3,33 (3,50) 

 

I min skola pratar vi om jämställdhet mellan könen  3,91 (3,56) 3,3  (2,82) 

 

Mina lärare ger killar och tjejer samma förutsättningar 3,91 (3,78) 3,78 (3,40) 

 

I min skola respekterar elever och lärare varandra  3,86 (3,78) 3,22 (2,53) 

 

 

Ordningsregler:      

 

I min skola följer eleverna de trivsel- och ordningsregler   

som finns       2,86 (2,91) 2,89 (2,53) 

 

Mina lärare ser till att trivsel- och ordningsreglerna på 

skolan följs       3,86 (3,64) 3,48 (3,39) 

 

 

Vi kan se att eleverna känner sig tryggare i år jämfört med vad de gjorde förra året och att de tycker 

att vi vuxna ger pojkar och flickor samma förutsättningar att utvecklas i sitt lärande. De tycker att vi 

vuxna i stor grad upprätthåller de ordningsregler som finns och eleverna själva tycker att de har 

blivit bättre på att följa dem. 
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Utifrån detta kan vi se att vi skulle behöva utvärdera våra ordningsregler igen för att se om det finns 

saker där som eleverna gärna trotsar, t.ex. att de inte får ha huvudbonad på sig inomhus och som vi 

kanske skulle kunna ta bort.  

 

Det som förvånar oss är att det är färre elever i år som har koll på vad mänskliga rättigheter är fast 

vi har jobbat mer intensivt med detta under läsåret. Det kanske betyder att vi behöver bli ännu 

tydligare när vi pratar om olika saker och vad det innebär för dem. Unicefenkäten kopplad till 

rättighetsbaserad skola visar dock på ökade kunskaper inom området.  

 

Det är många elever som upplever att elever och lärare respekterar varandra, vilket kanske är svar 

på att vi har många kränkningsanmälningar fast bland färre antal elever. 

 

ENHETENS MÅL 

 

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

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

verksamhet. 
 

HUR NÅR VI MÅLEN 

 
- Likabehandlingsteamet utarbetar en handlingsplan hur vi arbetar vid konfliktlösningar. 

Handlingsplanen med konkreta arbetssätt ska förankras hos arbetslagen och eleverna 

 

- Vi ska motverka traditionella könsmönster som begränsar elevernas val och utveckling. 

 

 UTVÄRDERING OCH ANALYS 

 

LBT:  

  

Biträdande rektor fanns med vid upprättandet av Likabehandlingsplanen (LB-planen) för att 

säkerställa att de fastställda förbättringsområdena kom med och blev tydliga. LBplan för läsåret 

1920 gicks igenom och fastställs på APT i september.  

Parkskolans övergripande mål för 2019-2020 har varit att arbeta med rättighetsbaserad skola (RBS) 

för att: 

 Eleverna bättre ska kunna ta tillvara på och värna om sina rättigheter, exempelvis rätten till 

inflytande 

 Öka elevernas lust att delta i skolans utveckling och bidra till att skapa en trygg och 

inkluderande miljö för alla elever på skolan 

 Främja elevernas respekt för olikheter för att minska förekomst av kränkningar och 

trakasserier 

 Genom ökad delaktighet och inflytande stärka elevernas självförtroende och ökad trivsel 

 

Nyanställda pedagoger har delgivits sammanställning av LB-plan, lathund för misstänkt kränkning, 

arbetsgång anmälan befarad kränkning samt rättighetsbaserad skola. 
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Utvärdering främjande insatser:  

 

En ny representant i teamet har introducerats under våren. Hon kommer ersätta representanten för 

fritidsverksamheten.  

 

På klassråd fick elever ställa frågor om LBT och deras arbete. Frågarna sammanställdes sedan i 

elevråd och representant för LBT utarbetade en Powerpoint som sedan presenterades för klasserna 

av LBT. Pedagogerna önskar att detta blir en rutin – att varje hösttermin komma ut och presenterar 

sig och sitt arbete.  

 

Demokrati och delaktighet 

 

Våra Unicefambassadörer har utvärderat formen för klassråd. Kopplingen klassråd och elevråd har 

under året fått en ny struktur för att öka delaktigheten.  

 

Under året har elevrådet jobbat med:  

 
SEP ordningsregler. Åk 5 och 6 hade efter elevinflytande egna regler som man testade och 
utvärderade med mentorer. Veckans uppdrag skrevs ihop för läsåret.  

   
OKT LBT – vad vet ni? Vad vill ni veta? LBT besökte därefter klasserna. 

   
NOV Förbättringar på skolgården som samlades ihop i ett skyddsrondsprotokoll. Ledde till 
skolgårdsbesök från nämnden och serviceförvaltningen i maj. 

   
DEC Unicef – rättighetsbaserad skola. Resulterade i en utställning i idrottshallen.  
 
JAN Rastvärdar. Synpunkter återkopplades till pedagogerna.  
 
FEB Förslag på lekar/aktiviteter. Återkopplades till fritidspedagoger  

   
APRIL/MAJ Trygghetsvandring. Sammanställning på fysisk miljö skickades till nämnden och 
serviceförvaltningen som sedan resulterade i ett besök på elevrådet i juni.  

   
JUNI Besök från Anna Nordqvist och Tobias Nordin gällande skolgården. Dessutom 
sammanfattades elevrådsarbetet under läsåret.  
 
Föräldrarådet har pga Covic-19 inte träffats under vt 2020. Istället har rektorsgruppen skickat ut en 

skriftlig informationssammanställning i april.  

 

I samband med LBT presentation av sig själva och sitt arbete användes bildstöd och 

studiehandledare för att öka tillgängligheten till skolans likabehandlingsarbete.  

 

Positiv skolanda och veckans uppdrag  

 

Elevrådet har i samarbete med klassråden tagit fram ”veckans uppdrag”. Det har ex varit: ”gör en 

highfive”, ”säg tack för maten”, ”se till att ingen är ensam” etc. Uppdragen har varit under två 

veckor var och har rullat på hela terminen. Uppdragen behöver utvärderas och utformas så att de 

blir tillgängliga för alla elever.  

 

Fritidspedagoger har anordnat rastaktiviteter för eleverna må-to och genom ett samarbete med 

Möckelngymnasiet har elever därifrån anordnat aktiviteter på fredagar för våra elever.  
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I Trygghetsvandringen framgår att gymnasieelevernas aktiviteter varit roliga. Detta goda samarbete 

kommer nästa lå utökas med ytterligare en dag.  

 

För övrigt framgår det i elevernas utvärdering att det är viktigt att vi fortsätter att samla in förslag 

från eleverna gällande lekar. I år har lekförslagen kommit från klassråd och sammanställts i 

elevrådet. Fritidspedagogerna har tagit med de allra flesta av elevernas förslag.  

 

Under hösten har ”Vi-dagar” genomförts. Skoljogg, parkolympiad samt Nobeldag. Dessa dagar har 

sedan utvärderats (av elever och pedagoger) för att kunna genomföra ev justeringar till kommande 

dagar gällande struktur, innehåll och organisation.  

 

Ex på utvärderingar:  

 

Parkolympiaden (elever) 

Gymnasieeleverna (som var med som ledare på Parkolympiaden) var bra, lagledarna (6:orna) var 

bra, det var ibland jobbigt att vänta på en aktivitet, vi ledare var bra förberedda och de flesta 

grupper lyssnade på oss men nästa gång ska vi gå och hämta våra gruppmedlemmar på morgonen 

inför första aktiviteten så att vi kommer igång snabbare. 

 

Parkolympiaden (pedagoger)  

I år inföll en av dagarna när 6:orna har språkval del av dag, vilket inte var bra. Det är därför viktigt 

att ta det i beaktande vid kommande dagar. Bra att lägga Vi-dagar när eleverna går till 14 istället för 

15. Viktigt att förbereda eleverna innan på lekarna på Parkolympiaden.  

 

Nobeldagen (elever) 

Kemi- och litteraturstationen var bäst, det var roligt, viktigt att hela laget samarbetar och hjälper 

varandra, viktigt att prata om vad samarbete ÄR innan dagen, vi har lärt oss mycket, 

tävlingsmomentet gjorde att det blev spännande, svårt att förstå vissa stationer, experiment är coolt, 

ibland för stora grupper – alla kunde inte göra uppgiften 

 

Nobeldagen (pedagoger) 

Elevernas intresse väcktes, lugn och bra dag med mycket samarbete hos eleverna och bra lagledare 

som tog mycket ansvar, bra övningar, organisation/schema fungerade bra, bra blandning 

teori/praktik, tydliggöra vissa instruktioner, grym middag/festlig avslutning – dock gärna förlänga 

den stunden så att det inte blir stressigt, skolledningen var med del av dag på Nobeldagen men 

saknades på middagen.  

 

Skoljoggen (pedagoger) 

Till nästa år behöver vi vara fler vuxna runt banan. Vi behöver också se över banan, då banan inte 

är tillgänglig för alla elever.    

Under vårterminen har vi inte haft några vi-dagar på grund av rådande pandemi och 

rekommendationer att inte blanda elevgrupper. 

 

Värdegrundssamtal 

 

Värdegrundsarbetet under läsåret har till mångt och mycket sammanfallit med vår förebyggande 

åtgärd ”Rättighetsbaserad skola” (RBS). Pärmar med material har presenterats på APT och 

ytterligare pärmar har köpts in för att göra materialet mer lättillgängligt. Två övningar har gjorts 

med pedagoger under ledning av Unicefambassadör på skolan.  
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En gemensamma övning har gjorts och klasserna som sedan följts upp på elevråd. Dessutom har 

klasser valt egna övningar, exempelvis på elevens val åk 3-6, och arbetet avslutades med en 

utställning i idrottshallen för samtliga elever på skolan. Tanken på ett RBS-föräldramöte blev aldrig 

verklighet pga Covid-19.  

 

Vi har också testat material från värdegrunden.se. I utvärdering från åk 5 och 6 framgår att det gav 

upphov till bra diskussioner i båda grupperna och ökade medvetenheten om olika värdegrundsord. 

Bra övningar som är värda att arbeta mer med om vi får möjlighet till det. Pedagogerna ser tendens 

till att eleverna började reflektera över sig själva och sin omgivning.  

 

Dessutom har specialpedagog på APT presenterat en bokserie med skönlitterära böcker och annat 

material kopplat till ämnet. Materialet finns samlat och lättillgängligt för alla pedagoger.   

 

Idrott och omklädningsrum samt placering i klassrum och matsal 

 

Våra elever har i trygghetsvandringen beskrivit att det tycker att det är rörigt när gymnasieelever 

äter samtidigt med dem. Eleverna önskar att grundskolan och gymnasiet ska äta på separata tider 

eller i separata matsalar.  

 

Pga Covid19 och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten fick vi under vårterminen justera 

vårt lunchschema. Vi har ätit både i matsalen och i intilliggande aula och klasserna har också fått 

nya tider för att kunna följa riktlinjerna. I utvärdering framgår både att det varit jobbigt att äta 

senare än vanligt, men också att det varit bra med upplägget rast-lunch-lektion för att man fått 

mycket energi till skolarbetet. 

 

Ordningsregler  

 

Ett tillägg gjordes dessa läsåret till kapitlet om ordningsregler: …”det finns dessutom rutiner som 

omfattar enskilda klasser eller elever. Dessa rutiner fastställs i förekommande fall i samråd med 

elev, vårdnadshavare och skola”.  

 

På elevinitiativ har klasser under året testat och utvärderat egna regler, bl a tillåtelse till att ha 

tuggummi och keps.  

 

Hälsosamtal och skolsocial kartläggning 

 

Kurator har haft återgivning av skolsocial kartläggning till mentorer och till elevhälsa. Mentorer 

jobbar, med stöd av kurator, vidare utifrån resultatet på kartläggningen. Justering utifrån Covid 19 

har gjorts gällande hälsosamtalens genomförande.  

 

Analys av inkomna ärenden 

 

Totalt har det varit 49 misstänkta ärenden fördelat på våra verksamheter:  

 

Vågen 2 ärenden (2 flickor) 

fritids 5 ärenden (3 flickor, 2 pojkar) 

Fklass 5 ärenden (4 flickor, 1 pojke) 

åk 1-6 35 ärenden (24 flickor, 13 pojkar) 
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Utav dessa har 12 ärenden, efter utredning, bedömts som inte kränkande behandling. 1 på Vågen, 1 

i Fklass, 1 på fritids och 9 st åk 1-6.  

 

5 ärenden har inträffat utanför skoltid.  

 

I oktober månad gjordes rastutvärdering under två veckor. Grön rast=bra, gul rast=ok, röd 

rast=mycket konflikter. Utvärderingen visade att de allra flesta raster var ”gröna” och att endast en 

rast var ”röd”. Vi justerade därför inte bemanningen på rastvärdsschemat. Dock kunde vi konstatera 

att det fanns behov av ett schema för Gaggarinken vilket också ordnades. Många av dessa konflikter 

har startat på gaga-planen, ofta mellan olika klasser. Utifrån det tog vi beslutet att göra ett schema 

även för gaga-planen, precis som på fotbollsplanen, där bara en klass i taget får vara där. 1-3 spelar 

tillsammans med 4-6 är uppdelade klassvis. Efter klockan 13 har fritidsverksamheten förtur till 

planen. Om det är planerade rastaktiviteter där så bryts schemat. Det har lett till att rasterna har varit 

lugnare och konflikterna har blivit färre.  

 

I samband med systematiska månadsuppföljningarna har LBT skickat ut sammanställning över 

ärenden i DF Respons. Sammanställningen har gåtts igenom på LBT och har sedan mailats till 

lagledare i verksamheterna för vidare analys och för att urskilja mönster.  

 

De flesta misstänkta kränkningarna sker i samband med elevernas lunchrast och då på skolgården. 

Pedagogernas önskemål är därför att justera lunchrasten. Önskemål finns också om att inte överstiga 

20 min som sammanhängande rast för åk 4-6. Dessa önskemål tas med in i schemaläggningen av 

kommande läsår. 

 

Ca 1/3 av misstänkta utsättare har varit inblandad i fler än ett ärende. Återkommande för detta är att 

det är pojkar som anges som utsättare. I dessa fall har både LBT och elevhälsa varit involverade, 

både vad gäller insatser på individ- och gruppnivå. I vissa fall har även samverkan med 

skolpsykolog eller andra myndigheter skett. Några av våra elever, flickor, har utsatts vid flera 

tillfällen och även där har LBT och elevhälsa varit involverade. Denna samverkan är positiv och 

viktig att hålla i över tid.  

 

Ca hälften av inkomna ärenden är av fysik karaktär.  

 

Parkskolan och Stora Vallaskolan har samverkat runt händelser med elever i åk 6 och 7. Både 

skolledning och LBT har varit involverade i detta arbete.  

LBT har förberett och presenterat två fiktiva fall inför APT i slutet på ht 2019. Dessa fall var 

övningsexempel för att konkret kunna se om LBT’s lathund för ärendegången vid misstänkt 

kränkning var ett bra dokument.  Ett fall handlade om fysisk och verbal kränkning medan det andra 

fallet handlade om trakasserier utifrån diskrimineringsgrunderna. Vissa justeringar gjordes i 

lathunden, men pedagogerna tyckte att den överlag var ett bra hjälpmedel.  

 

På reflekterande EHT under året var tanken att diskutera kränkningsanmälningar och arbetsgången. 

Pga frånvaro hos olika pedagoger och elevhälsan flyttas detta planerade EHT till ht 2020.  

 

På APT under vt 2020 har LBT hållit i diskussion gällande Vad är en kränkning? Vilket ansvar har 

skola? Detta utifrån Skolverket. Vi tittar också på olika exempel/bedömningar från Draft-IT (vår 

juridiska expertis). Det finns önskemål från pedagoger att fortsätta lyfta och tydliggöra syftet med 

att upprätta anmälningar. Vi behöver också jobba vidare med att utveckla samarbetet mellan 

pedagoger, elevhälsa och likabehandlingsteam så att det blir tydligt. Pedagoger ser en risk gällande 

relationen med elever och vårdhandshavare i samband med kräkningsutredningar. Under året har 
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representanter från LBT, på förekommen anledning, varit inne och jobbat med 

likabehandlingsfrågor under kortare, mer intensiva perioder i vissa klasser. Detta arbete har varit 

positivt. Elevhälsan har varit iblandade i komplicerade fall både vad gäller utredningar, åtgärder och 

kontakt med vårdnadshavare.  

 

Under ht har samordnare för LBT vid två tillfällen bollat likabehandlingsfrågor med Draftit 

(juridisk hjälp) för att få hjälp av expertis och öka kunskaperna runt svårbedömda fall.  

 

Vi kommer fortsätta arbeta med fokus på öka tillgänglighet; social, fysisk och pedagogisk, för alla 

elever på skolan. Detta för att öka elevernas delaktighet och inflytande i skolans verksamheter.  

Personal, elever och skolledning måste även fortsätta att arbeta aktivt för att förebygga kräkningar, 

trakasserier och diskriminering oh hitta fler lösningar vilket främjar ett positivt skolklimat. Detta är 

en långsiktig process. 

  

Åtgärder och insatser som använts i arbetet med anmälda ärenden är:  

 Samtal med inblandade elever, mentor, likabehandlingsteam eller rektor. Antal samtal har 

varierat beroende på ärende. Till en del av dessa samtal har även vårdhandshavare kallats 

och deltagit.  

 EHT har blivit inkopplade i många ärenden. 

 SIP- möten, kontakt med BUV eller skolpsykolog, extra anpassningar, särskilt stöd eller 

utökning av vuxenstöd runt eleven under skoldagen. 

 

Utvärdering förebyggande åtgärder 

 

Utifrån kartläggning från tidigare läsår blev de fastställda förebyggande åtgärderna för läsåret: 

trygghet och studiero, elevdelaktighet - rättighetsbaserad skola samt jämställdhet.  

 

Trygghet och studiero  

 

Planerade åtgärder och utvärdering av dessa:  

 

 Likabehandlingsteamet arbetar fram en handlingsplan för att ytterligare trygga säkerhet och 

studiero i skolan. Planen kommer att innehålla en del vilken används som kartläggning av 

oroliga situationer och en del som visar vad som konkret ska göras i den oroliga situationen.  

 

 Likabehandlingsteamet gör klassrumsbesök i alla klasser för att visa vilka som ingår i 

teamet, beskriva teamets arbete och även gången i ett misstänkt kränkningsärende. Detta för 

att få elever att förstå att även om man inte ser vilka åtgärder som sätts in i arbetet med 

andra elever så pågår ofta ett kontinuerligt arbete kring många elever.  

 

 Om en elev på skolan fått en negativ roll arbetar vi aktivt för att ge eleven en mer positiv 

roll. Detta gör vi genom att till exempel arbeta med att stärka deras självkänsla, ge dem 

ansvarsuppdrag och stötta dem till mer positiva skolupplevelser och goda relationer. 

Mentorer ansvarar för att delge övrig personal.  

 

Likabehandlingsteamet (LBT) under ledning av specialpedagog påbörjar arbetet med att ta fram 

handlingsplan för konflikthantering. Detta arbete blev inte färdigställt utan behöver fortgå läsåret 
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2020/2021. Under vårterminen har LBT läst och diskuterat Bo Heljkovs ”introduktion till 

lågaffektivt bemötande”. På förekommen anledning har en pedagog jobbat utifrån modellen i sin 

klass.  

 

På klassråd i början av läsåret, fick elever ställa frågor om LBT och deras arbete. Frågarna 

sammanställdes sedan i elevråd och representant för LBT utarbetade en Powerpoint som därefter 

presenterades för klasserna av LBT. Pedagogerna önskar att detta blir en rutin – att varje hösttermin 

presentera teamet och dess arbete. Vid presentationen användes bildstöd och studiehandledare för 

att öka tillgängligheten till och förståelse för skolans likabehandlingsarbete. 

 

Det finns flera exempel på gynnsamt arbete med förändrade roller och förväntningar på elever. 

Detta efter strukturerat och ihållande arbete från pedagoger i samverkan med elevhälsa. Ofta har 

arbetet startat med att elever lyfts på vår ”öppna EHT” för nulägesbeskrivning och planering och 

utvärdering av insatser/åtgärder.  

Elevdelaktighet 

 

Se kap 7 elevernas ansvar och inflytande  

Jämställdhet 

 

Planerade åtgärder och utvärdering av dessa:  

Vi arbetar med värdegrundsfrågor på studiedagar, APT och konferenser. Vi arbetar för att motverka 

traditionella könsmönster som begränsar elevernas val och utveckling genom att reflektera över 

förhållningssätt, rådande normer och undervisning.  

 

Jämställdhet ska vara del av det dagliga arbetet genom att: 

 Lärarna använder medvetet metoder för att fördela ordet rättvist mellan flickor och 

pojkar i klassrummet.  

 Eleverna tilltalas med sitt namn (inte som ”tjejer” eller ”killar”). 

 Eleverna får bekräftelse som individer 

 I undervisningssituationer där eleverna ska samarbeta i par, grupper eller lag bestämmer 

läraren grupper/placering i förväg med variation så att flickor och pojkar får möjlighet 

att samarbeta med varandra.  

 Skolans rådsverksamheter består av en blandning av flickor och pojkar.  

 Alla elever får tillgång till och får prova på en variation av aktiviteter under rasterna och 

på fritids.  

 Vi använder oss av modellen ”lära om, lära genom och lära för” och ser jämställdhet 

både som ett kunskapsområde och ett förhållningssätt.  

LBT: 

 

Gemensamt för de förebyggande åtgärderna elevinflytande och jämställdhet är att båda områdena 

arbetats med systematiskt och kommunövergripande vid kontinuerliga träffar under ledning av 
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förstelärare. Bl a har man tittat på kunskapsresultat utifrån kön samt tittat på läromedel utifrån 

könsroller, man har också pratat om förväntningar kopplat till kön.  

 

Internationalisering/det mångkulturella klassrummet har under året arbetat fram en handlingsplan 

med teman och undervisningsmetoder för bl a ökad jämställdhet. 

 

Arbetet initierades med att dåvarande utvecklingsledare och förvaltningschef kallade förstelärare 

och rektorer till uppstartsträff gällande strategiskt jämställdhetsarbete. Därefter diskuterade 

grundskolans ledningsgrupp (GUL) vad det systematiska jämställdhetsarbetet innebar för oss på 

ledningsnivå (när ska det bedrivas? Vilket innehåll? Hur ska det bedrivas?). Vi beslutade att lyfta 

jämställdhetsfrågor på APT. Under ht 2019 har vi på Parkskolan bl a lyft delar ur handlingsplanen 

för studie- och yrkesvägledning samt delarna om jämställdhet i likabehandlingsplanen. 

 

Jämställdhetsarbetet var också del av studiedagen, 1/10, där vi tillsammans på Parkskolan landade i 

att jämställdhet inte bara handlar om normer och värden utan även om kunskaper, elevdelaktighet 

och skola och omvärlden. Dagen behandlade också Jämställdhet som begrepp, som VÅRT ansvar 

som ska genomsyra verksamheten, jämställdhet i LBplan och SYVplan, jämställdhet som ett 

kunskapsområde och förhållningssätt genom Skolverkets modell lära om, lära genom lära för. 

Pedagoger skrev sedan pedagogiska planeringar gällande det fortsatta arbetet i klasserna.  

Precis som med elevdelaktigheten har jämställdhetsarbetet följts upp på individnivå i 

medarbetarsamtal.  

 

I skolans LBT har vi tittat på ”Jämställdhet och maskulinitet” ett material från SKL. Inläsning och 

diskussion på fritidshemmen har påbörjats i slutet av läsåret, ett arbete som fortsätter under nästa 

läsår. När förstelärarna i kommunen tillsammans med samordnare i juni sammanstrålade för en 

analys av arbetet på alla enheter, utkristalliserades två huvudspår att arbeta vidare med: 

 Arbeta med och mot skojretande i skolan. 

 Arbeta för att skapa en pluggkultur i skolan. 

 

Detta ska sedan utmynna i konkret arbete på respektive enhet med start ht 2020. Dessa punkter 

stämmer väl överens med LBT’s nulägesanalys efter att vi läst SKLs rapport ”Maskulinitet och 

jämställd skola” för ökad trygghet och bättres studieresultat. 

 

En ide kom också om att ha en kväll där vi bjuder in alla pappor för någon slags föreläsning om 

”den viktiga pappan”. Vi pratade också om att vi kan göra ett samarbete med idrottsföreningar när 

det gäller skojretandet.  

 

 

Pedagoger:  

 

Årskurs 1-3 genomförde lektioner där vi läste en skönlitterär barnbok som utmanar traditionella 

könsmönster. Eleverna fick i uppgift att rita något som de kom ihåg från boken. Vi har också sett på 

film och diskuterat filmen för att förstå vad jämställdhet är.   

 

En gång under höstterminen och en gång på vårterminen har vi fyllt i en checklista om en jämställd 

skola. Vi har graderat oss högre nu under vårterminen eftersom vi mer medvetet har jobbat med det.  

 

Vi har också läst boken ” Vad alla lärare och andra vuxna i skolan behöver veta för att fler pojkar 

ska lyckas i skolan” av Fredrik Zimmermann, vilket gett oss möjlighet att reflektera över vårt eget 
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arbete främst gentemot pojkar. Då har vi diskuterat frågeställningar om jämställdhet och hur vi ska 

få våra elever att lyckas med sitt arbete i skolan. Det vi främst har diskuterat är att vi måste sluta se 

på våra elever som pojkar och flickor och istället se individen. Därifrån ska vi också arbeta fram 

uppgifter som passar alla, inte beroende på om du är pojke eller flicka, utan vi måste skapa 

uppgifter där vi ser att det är många elever som lyckas.  

 

Vi pratade också om att både pojkar och flickor skojbråkar med varandra vilket ofta leder till 

konflikter när man inte kan sluta skojbråken i tid. Vi diskuterade om att vi vill ha in det i våra 

ordningsregler för att man ska få mer tyngd i det när man pratar med eleverna om det och för att 

försöka minska antalet onödiga konflikter. Vi tycker att vi har blivit mycket bättre på att fördela 

ordet mellan pojkar och flickor för att alla ska få komma till tals.  

 

Vi har också sett en film tillsammans i arbetslagen på uppdrag av förstelärarna i SO. Den handlade 

om främlingsfientlighet och rasism och efter filmen svarade vi på en enkät gemensamt. Det var 

uppstarten på ett arbete som vi ska fortsätta med under nästa läsår. Dessa diskussioner har lett till att 

vi är närmre en samsyn i dessa frågor på skolan.  

 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

 

Vi behöver utveckla vårt arbete med kränkningsärenden på individnivå så att vi kan hjälpa 

eleven att göra rätt. 

 

Vi skulle vilja jobba mer med värdegrunden.se då vi såg ett snabbt resultat bland eleverna. 

Det fanns många övningar att välja mellan som passade både för äldre och yngre elever.  

 

Att likabehandlingsgruppen kommer ut till alla klasser vid läsårsstart. 

 

6. Kunskaper   
 

 

 

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

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

utbildning. Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utformade, nyfikenhet och 

lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.  

 

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

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

sina olika former. 
 

 

ENHETENS MÅL 
 

- Ge alla elever möjlighet att lägst nå målen i samtliga ämnen 
- Svenska som andra språk ska ges till elever som har behov av det. 
- Studiehandledning på modersmål 
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Hur når vi målen: 

 

- Utveckla samundervisningen med tonvikt på planering, genomförande, utvärdering och 

bedömning. 

 

- Utveckla analysarbetet med fokus på flickor och pojkars resultat samt 

jämställdhetsaspekten, som redan finns i kunskapsanalyser. 

 

- Orsaksanalys av kunskapsresultaten kopplat till undervisningens innehåll och 

genomförande. 

 

 

- Gå vidare i arbetet med Specialpedagogik för lärande med språkutvecklande arbetssätt samt 

kooperativt lärande. 

 

- Tamar Ucar (föreläsningar 13/8 samt 13/11) Öka kunskaperna för studiehandledarnas roll 

inom skolan samt modersmålets betydelse för att optimera elevernas skolgång och utveckla 

samverkan pedagog/studiehandledare/modersmålslärare. 

 

- Elever som enligt beslut ska ha SVA, ska få all sin undervisning inom ämnet i enlighet med 

kursplanen för svenska som andraspråk. SVA ska genomsyra all undervisning i samtliga 

ämnen.  

 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

 
Förutsättningar för arbetet:   

 

Biträdande rektor hade på kompetensutvecklingsdagar första skolveckan genomgång av analys med 

pedagoger (f-6 inklusive särskolan (ämnen och ämnesområden)), där bl a likvärdighet ur ett 

jämställdhetsperspektiv diskuterades. I pedagogernas utvärdering av detta tillfälle lyfts att 

genomgången var tydlig, intressant och överskådlig och pedagogerna uppskattade att de fick vara 

med och påverka hur vi ska jobba med månadsrapporter och halvårsrapporter även om de menar att 

det är svårt att komma på frågor som enligt dem bör vara ganska få. Pedagogerna lyfter också att 

det är viktigt med fokus på det man/vi kan påverka.  

 

En självreflekterande syn på undervisningen/utbildningen och elevernas kunskapsnivå tror vi 

kommer leda till en undervisning som grundar sig i likvärdighet och kvalitet (ledning och 

stimulans) och som därmed kommer ge eleverna bättre förutsättningar att nå högre måluppfyllelse.  

 

Pedagogerna fick också möjlighet att själva formulera frågeställningar till det systematiska 

kvalitetsarbetet. Frågorna togs sedan med till grundskolans ledningsgrupp för ökad likvärdighet för 

skolorna i kommunen och fastställdes där.   

 

För att öka tillgängligheten i det systematiska kvalitetsarbetet lades månadsuppföljningarna, efter 

pedagogernas önskemål, ut i Google. Rutiner för likvärdig utbildning – checklista - delades ut på 

läsårets andra APT. På lagledarträffar har vi tittat på verksamheternas olika månadsuppföljningar 

för att dra lärdom av varandras analyser.  

 

I och med Parkskolans gemensamma uppstart med analys hade pedagogerna god förförståelse till 

Peter Walls föreläsning i oktober. Pedagogerna uppskattade bl a att statistiken var kopplad till 
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Degerfors och att siffror/data kan tolkas olika utifrån syfte. Föreläsningen bekräftade saker som de 

ofta diskuterar, men den visade också på att skolan som fenomen är komplex och att det är viktigt 

att få tid för att analyser sina lektioner och sin undervisning tillsammans med andra pedagoger.  

 

 

Rektor skapade vid läsårsstart förutsättningar för återkommande analys. I kalendariet bokades tre 

träffar vardera in för Särskolan (ämnen), F-klass, arbetslag 1-3 och 4-6 . Analysen planerades och 

leddes av rektor, biträdande rektor samt specialpedagog.  

 

Vid första analystillfälle fick pedagogerna enskilt och i par reflektera över: 

 Vilka delar i din undervisning anser du att du är extra bra på och som får dina elever att 

lyckas bättre? 

 Vilka är dina framgångsfaktorer under ht 19? 

 Vilka kunskapskrav/moment/arbetsformer verkar svårast för eleverna? 

 Vid vilka tillfällen misslyckas flest elever att nå målen? Lista de tre viktigaste.  

 

Reflektionerna skrevs in i personliga Googledokument för att arbeta vidare med under kommande 

terminer.  

 

Analystillfälle två utgick från analystillfälle 1, men med mer fokus på vilka kunskapskrav eleverna 

riskerar att inte nå och vilka åtgärder/insatser pedagogerna gjort/planerar att göra utifrån detta. 

Pedagogerna jobbade i mentorspar med fokus på ma, sv, eng förutom sva-pedagog, 

idrottslärare/nolärare (idh, no). Till detta analystillfälle användes en variant av ”fiskbensmodellen” 

som Peter Wall presenterat i analysutbildningen för rektorer.  

 

Ett arbetslag utvärderar bl a dessa tillfällen så här:  

 

 Det blir tydligt när man skriver ner allting. Man såg lösningar direkt 

 Skönt att lägga vissa elever åt sidan just nu och skönt att se att vi gör mycket bra! 

 En uppgift som utgår från där vi befinner oss just nu. Positivt! Skönt med tid för vårat eget. 

Vi hann prata med varandra mycket och konstruktivt utifrån våra elever.  

 Bra att få tid att analysera eleverna på individnivå.  

 Positivt att kunna belysa elevernas kunskapsutveckling tillsammans med sin 

mentorskollega. 

 Analys av kunskapsutvecklingen utifrån övningen är att vi i åk 6 har nio elever som riskerar 

att inte nå minst E/godtagbara kunskaper i matte, sv, eng och det ser liknande ut i samtliga 

klasser.  

 

Generellt, på skolnivå 4-6, visade höstens fiskbensanalyserna bl a att eleverna har svårigheter i 

skriftlig framställan, och att det är viktigt att pedagogerna kontinuerligt hittar fler övningstillfällen, 

nya metoder att träna samt nya bedömningstillfällen för detta. Ledning och stimulans samt stöd i 

form av extra anpassningar har pedagogerna möjlighet att organisera och genomföra i sitt 

tvålärarskap/i sin samundervisning. Vissa elever var i behov av mer omfattande stöd och samarbetet 

fortsatte eller intensifierades med elevhälsan i dessa fall.  

 

Arbetslag 4-6 har under vårterminen genomgått en webbaserad utbildning ”Betyg och 

betygssättning”. Utbildningen har gjorts gemensamt i arbetslaget. På grund av hög personalfrånvaro 

under våren kunde inte alla fullfölja utbildningen.  

 

Förstelärarna har på sina träffar med pedagoger från skolenheterna diskuterat/analyserat skillnader v 

g kunskapsnivån hos pojkar och flickor utifrån diagnoser som genomförts enligt handlingsplanerna i 
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ma, sv och eng. När det gäller mattediagnoserna kan man av mattelärarnas analyser i kommunen 

konstatera att man generellt inte ser några skillnader även om det kan förekomma skillnader i någon 

enstaka klass på någon enskild skola. I sv har man bl a lyft frågorna: märks det skillnader redan i åk 

1? Blir skillnaderna större ju äldre eleverna blir? På generell nivå i kommunen ser det väldigt olika 

ut när det gäller dessa frågor. Specialpedagoger tog sedan vid vad gäller det fortsatt arbetet med 

elever som inte når målen/avstämningarna v g läs och skriv och jobbade då bl a med BRAVkod. 

När det gäller eng är den generella analysen att pojkar överlag når högre resultat än flickor. Ett 

arbete att jobba vidare med i kommunen är att få flickorna att våga mer än de gör. Deltagare från 

förstelärarkonferenser har sedan tagit med sig diskussionerna/resultaten från diskussionerna till sina 

respektive skolenheter.  

 

I kalendariet skapade rektor tillsammans med specialpedagog tillfällen för kollegialt lärande med 

samtalsledare utifrån två olika spår: språkutvecklande arbetssätt samt kooperativt lärande. Dessa 

olika spår är valda utifrån förra läsårets kompetensutveckling i form av specialpedagogik för 

lärande. I december genomfördes också en återträff gällande den insatsen.  Respektive spår det här 

läsåret, har haft fyra inbokade tillfällen. Pedagogernas delaktighet har varit stor då de själva valt 

spår. Önskemål framöver finns att även boka in fortsatta kollegiala diskussioner runt 

samundervisning om startades upp av specialpedagog för två år sedan. 

 

Rektor har under läsåret kontinuerligt fattat beslut om Sva för de elever som är i behov av och har 

rätt till att läsa svenska mot den kursplanen. Sva-pedagogerna har vid flera tillfällen fördelat och 

justerar sin tid i klasserna utifrån behov nya behov. 

 

Under läsårets kompetensdagar i aug genomfördes inom insatsen Nyanländas lärande en gemensam 

föreläsning för f-9 inklusive elevhälsa, särskola ämnen. Föreläsare Tamar Ucar samt 

studiehandledarna redogör för Skolinspektionens rapport Mottagande av nyanlända samt olika 

former av studiehandledning (före, under och efter). Pedagogerna var aktiva genom små bikupor, 

gruppuppgifter kontinuerligt under eftermiddagen. Vad är viktigt för framgångsrik SHL?  

På den frågan var pedagogernas samlade svar: Planering, kommunikation, flexibilitet, samsyn, 

kartläggning, relation, elevernas behov, rutiner, motivation, trygghet, vilja, entusiasm, samverkan, 

mål och syfte, SAMARBETE! 

 

Pedagogerna tyckte att eftermiddagarna med Tamar Ucar var mycket bra och att det blev tydligt vad 

de kan göra för att underlätta för studiehandledaren som i sin tur hjälper eleverna. Det är viktigt att 

hinna ge studiehandledarna (SHL) information/planering innan lektionen, men pedagogerna känner 

fortfarande att det är svårt att veta exakt vad man ska jobba med långt i förväg och det är då lätt att 

informationen/planeringen överlämnas i sista sekund.  

 

När inte SHL finns med som stöd används Inläsningstjänst (ILT). Våra studiehandledare är 

värdefulla i det språkutvecklande arbetssättet och då främst i no/so.  

Studiehandledarna fick en ny arbetsplats i arbetslag 3-6 arbetsrum på Parkskolan för att skapa bättre 

förutsättningar för samverkan. Parkskolan fick till detta läsår en utökning av SHL - från två, till tre 

dagar och under en period i slutet av läsåret 3,5 dagar efter mottagande av många nya elever. Vid 

utvärdering av uppstarten (chef för studiehandledarna) framförde studiehandledarna att 

pedagogerna haft mer kontakt med dem/lämnat över fler planeringar än tidigare läsår. Under 

vårterminen deltog studiehandledare i arabiska och tigrinja på enhetskonferenser vid två tillfällen 

med fokus på hur samverkan kan förbättras ytterligare. Studiehandledning och samverkan runt detta 

är en framgångsfaktor för många av våra elever på skolan som vi behöver fortsätta att utveckla.  
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Två pedagoger från Parkskolan har under läsåret deltagit utbildningen i språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt och planering för insatsen mot samtliga pedagoger har påbörjats. 

Den planeringen är för tillfälligt vilande pga frånvaro.  

 

Under hösten genomfördes klasskonferenser och organiserades så att skolsköterska, kurator, 

fritidspedagoger samt sva-lärare kunde delta vid behov. Inför konferenserna skickade rektor ut 

tidigare klasskartläggningar som uppdaterades av mentorer. De elever som riskerade att inte nå 

kunskapskraven anmäldes av mentorer till elevhälsan (Anmälan särskilt stöd) och vårdhandshavare 

informerades. Under våren genomfördes endast klasskonferenser med åk 3 och 6 utifrån frånvaro 

och efterföljande justeringar i kalendariet.  

 

Under hösten genomförde biträdande rektor verksamhetsbesök i åk 1-6. Vissa pedagoger 

efterfrågade då gemensam stund för reflektion och dessa frågor (Jan Håkansson) delades ut till 

pedagogerna att använda i tvålärarskapet/samundervisningen för att tillsammans reflektera över 

lektioner/undervisning. 

 

 Blev lektionen som du/ni tänkte eller blev den annorlunda? 

 Vad hände som du/ni är särskilt nöjd med? 

 Hur skulle du/ni beskriva elevernas agerande under lektionen? 

 Vad ville du/ni att eleverna skulle lära sig? Hur blev det? 

 Om du/ni skulle göra om lektionen med samma grupp, är det något du/ni skulle göra 

annorlunda då? 

 

Enligt rutiner i handlingsplanen för mottagande av nyanlända har utvärdering av studiehandledning 

för elever med detta stöd gjorts vid terminsslut. Utvärderingen har fyllts i av pedagoger och elever 

och fungerar som del av det underlag som leder till eventuell omfördelning av studiehandledning 

kommande läsår.  

 

Pedagogernas utvärdering och samundervisning och analys av kunskaper:  

Under läsåret har vi arbetat två pedagoger i varje klass och utvecklat samundervisning på olika sätt. 

Vi samplanerar vår undervisning och genomför lektionerna tillsammans. För att få bättre 

resultat/högre måluppfyllelse i år 3-6 tror vi att vi måste ha mer tid tillsammans, men det är svårt 

när vi inte har tid på arbetsplatsen.  

När vi planerar våra lektioner har vi en kontinuerlig diskussion om elevernas individuella behov och 

hur vi kan tillgodose dem. Vi har haft möjlighet att gruppera klassen efter behov vilket gör att 

undervisningen kan individanpassas. Det blir en lugnare arbetsmiljö för både elever och pedagoger. 

Att gruppera klassen i olika konstellationer ger större möjlighet att tillgodose elevers olika behov. 

Dels elever med extra anpassningar, särskilt stöd och elever med potential att nå högre nivå. Flera 

elever med extra anpassningar behöver stöd med till exempel, att komma igång med arbetet, 

använda konkret material. För elever som behöver mer utmaning anpassar vi tillsammans material 

och svårighetsgrad. De eleverna har ofta ett inre driv och blir mer motiverade av att få utmanande 

uppgifter. Detta kan vi lättare tillgodose genom att vi kan dela klassen i olika grupper.  

Under året har vi arbetat med cirkelmodellen på olika sätt. Det har varit en stor fördel för oss att vi 

varit två pedagoger under detta arbetssätt för att kunna gruppera på olika sätt och möta varje elev på 

sin nivå. Vi ser att detta arbetssätt utvecklar alla elevers läs- och skrivutveckling oavsett 

individuella behov. 

 

Att ofta ha samma pedagoger i klassen gör att man kan byta plats på ämnen och lektioner (tid mot 

tid) för att hinna färdigt med ett jobb. Det underlättar också för att kunna arbeta tematiskt vilket vi 
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tror är ett sätt att fortsätta utveckla samundervisningen på. Det kan också möjliggöra att se till så att 

vissa ämnen inte alltid ligger sist på dagen då vi ser att elever är trötta och då också presterar sämre 

resultat. Det underlättar givetvis ännu mer om det är samma pedagoger som har alla ämnen och inte 

någon som bara kommer in en kort tid när man har sin lektion.  

 

Samundervisning ger också möjlighet till sambedömning och detta leder till att undervisningen blir 

mer likvärdig. När vi samplanerar vår undervisning har vi en kontinuerlig dialog om elevernas 

utveckling.  

 

Under läsåret har vi träffats i matte-, engelska samt svenskaträffar med förstelärare i kommunen. Vi 

har då diskuterat resultaten på olika tester och diagnoser som vi har genomfört enligt vår 

kommungemensamma handlingsplaner. Träffarna möjliggör att man tipsar varandra om arbetssätt 

och material.    

 

Vi ser att samundervisningen är mycket viktigt och får stora konsekvenser när en pedagog behövt 

vara hemma flera veckor under terminen. Det är bra att en mentor är kvar som ett stöd och vet vad 

som är tänkt att jobba med och också finns som trygghet för eleverna. Samtidigt märker man då 

vilken tydlig skillnad det är att vara två i klassrummet. Man får välja vilka elever man ska hjälpa, 

och många får vänta på hjälp eller inte ens hinner få hjälp. Detta sker även om det finns en vikarie i 

klassen, då de oftast inte har någon behörighet och då heller inte riktigt vet hur de ska hjälpa 

eleverna. 

 

Många extra anpassningar/ åtgärdsprogram går inte att genomföra då många får hjälp av att jobba i 

liten grupp eller enskilt vilket är omöjligt att genomföra om man är ensam i klassen. Det leder till 

att de eleverna blir oroliga när de inte kan få den stöttning som de behöver, vilket leder till att 

arbetsron i klassrummet blir sämre och påverkar hela gruppen. Vi tror även att tematiskt jobb skulle 

utveckla samundervisningen.  

 

Under året har vi också utvecklat vårt digitala arbetssätt och har flitigt använt våra Chromebooks 

(CB).  Främst använder vi ”Classroom” som ett verktyg till att ge olika typer av arbetsuppgifter. Vi 

ser att det för många elever är lättare att uttrycka sig när de slipper använda papper och penna vilket 

har lett till att fler elever har lyckats nå en högre nivå.  Vi har använt oss av ett digitalt läromedel i 

svenska vilket förutsätter att man kan boka och använda CB till alla elever och inte bara till dem 

som har egen. Vi använder också inläsningstjänst både som komplement till SvA och studiestöd 

samt till elever som har svårt att läsa en hel text på egen hand. I och med att coronapandemin kom 

och vi blev ålagda att lämna 30 st av våra CB till 7-9 så har det kraftigt försvårat det arbetet.  

Vad gäller extra anpassningar har vi sett att intensiva, kortare perioder av stöttning av elever på 

enskild nivå under terminen gett god effekt. Detta hade inte varit möjligt om vi inte hade varit två 

pedagoger i klassrummet och dessa elever hade inte fått den hjälp de behöver då. 

En annan fördel är att konflikthantering kan ske direkt. En pedagog kan genomföra undervisning 

och den andra pedagogen kan hjälpa till att lösa konflikten. Vi ser då att eleverna mår bra av att 

konflikten löses snabbt.  
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Årskurs 3 

I årskurs 3 har vi 31 elever i slutet av läsåret. 14 pojkar och 17 flickor, varav 6 elever läser SvA. Det 

är 4 elever som har åtgärdsprogram samt 8 elever som har extra anpassningar. Det finns två 

mentorer och en resurs kopplade till klassen. Vi har haft flera olika pedagoger under årets gång som 

varit inblandade i undervisningen i samtliga ämnen. Det har gjort det svårare att skapa rutiner och 

struktur vilket har medfört oro i klassen. Det har visat sig i mycket konflikter och bristande arbetsro. 

Tre elever har tillkommit till klassen under läsåret 19/20 vilket har påverkat dynamiken i gruppen. 

Sedan början av höstterminen har vi varit två ordinarie mentorer i klassen och vi har arbetat mycket 

med gruppen inom konflikthantering samt med deras egen självbild. Under lektionstid har vi arbetat 

med deras lärmiljö genom tydliga ramar, strukturer samt placeringar. Detta har gett positiva resultat 

i form av mindre samt färre konflikter, bättre arbetsro och en generellt bättre arbetsprestation hos 

samtliga elever.  

Inför varje lektion informerar vi om lektionens upplägg enligt ”de 7 frågorna” på tavlan. 

Genomgångar med bildstöd, Powerpoint och filmklipp. Vi har arbetat enligt EPA, kooperativt 

lärande, arbeta mot beting, halvklass, i smågrupper och enskilt. Arbeta med kooperativt lärande var 

inledningsvis svårt pga dynamiken i gruppen (mycket konflikter). Behovet av att befästa enkla 

klassrumsrutiner var då väldigt stort. Allt eftersom har gruppen blivit stabilare och arbetet med 

kooperativt lärande fungerat bättre. Det som dock fungerat bäst är att ha två pedagoger i 

klassrummet som tillsammans kan stötta elever som inte hänger med eller behöver extra stöd enligt 

extra anpassningar. Med “de 7 frågorna” som stöd har eleverna varit bättre förberedda på olika 

aktiviteter. Under våren har vi arbetat mestadels enskilt eller med grupparbeten eftersom det gav 

bäst resultat i form av studiero och arbetsprestation. I fortsättningen behöver vi arbeta med att få 

lugna och snabba övergångar mellan olika arbetsuppgifter eller moment. För att göra alla elever 

delaktiga i grupparbeten så planerar vi att arbeta vidare med kooperativt lärande. 

Vi hade flera projekt och studiebesök planerade under vårtermninen som tyvärr fick ställas in pga 

Covid-19. 

Svenska och svenska som andraspråk 

Det är 3 flickor 3 pojkar som inte når kunskapskraven för svenska samt 1 pojke och 2 flickor som 

inte når kunskapskraven för SvA. På grund av frånvaron varit hög på två av de flickor som inte når 

målen i svenska samt en av de flickorna som inte når målen för SvA. 

De extra anpassningar som har gjorts är möjligheten att skriva texter på datorn/Chromebook, lyssna 

på inläsningstjänst, extra tydliga instruktioner efter genomgång, stöd i att starta upp och avsluta 

arbetet och möjlighet till muntliga prov. Vi har sett att de klarar av att skriva mer när de använder 

dator/Chromebook och har enklare att förstå texten om de också får lyssna på den. Muntliga prov 

har varit viktigt för att eleverna ska kunna visa så mycket som möjligt av det de har lärt sig. 

Eleverna som läser mot kunskapskraven i svenska som andraspråk har, förutom övriga 

anpassningar, fått undervisning två gånger per vecka i liten grupp i svenska som andraspråk samt 

studiehandledning en svensklektion i veckan. Stödet inom SvA och språkstöd har ibland uteblivit på 

grund av frånvaro bland både elever och pedagoger vilket gjort det svårt att få kontinuitet i arbetet. 
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Inför nästa läsår behöver vi mentorer förbättra samarbetet gentemot SvA-pedagoger och 

språkstödjare för att sammanfoga deras arbete med arbetet i klassen. 

Vi har pratat om målen med undervisningen för att eleverna ska veta vad som krävs vid de olika 

uppgifterna. Skrivuppgifterna har varit öppna och det har funnits utrymme att skriva både mycket 

och lite med varierande kvalité. Metoden kooperativt lärande har också varit positiv för de som har 

svårt att prata inför grupp men behöver öva på just det. Vi kan utveckla arbetssättet kooperativt 

lärande som har varit mycket positivt och ger en varierande undervisning. Där får fler elever 

möjlighet att bli delaktiga. 

Generellt har klassen fått låga resultat på specialpedagogens screening (BRAVKOD) detta indikerar 

att klassen i helhet kommer behöva mycket stöd i läsning och lässtrategier. De låga resultaten skulle 

kunna bero på tidigare oro i klassen, bristande arbetsro i klassrummet samt lärarbyten under 

höstterminen. Inför ht i 4:an kommer vi tillsammans med specialpedagog utarbeta en handlingsplan 

angående arbetet med läs och skrivinlärning. Vi tänker arbeta vidare utifrån genrepedagogikens 

textstrukturer, avkodningsträning på individnivå via BRAVKOD samt lässtrategier via läsfixarna 

eller liknande. 

Nationella proven: 

Då de nationella proven blev inställda har vi istället använt dem i vår undervisning. Delarna vi 

använt i undervisningen är att skriva skönlitterära texter och faktatexter samt läsförståelse utifrån 

olika texttyper. 

 

Matematik 

Fem flickor och två pojkar når inte målen. Fem elever arbetar med anpassat material som motsvarar 

deras kunskapsnivå men som inte räcker till för kunskapskraven i årskurs 3. Två elever har lång 

frånvaro och har därför missat flera arbetsområden. Det finns åtgärdsprogram och extra 

anpassningar upprättade för att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. 

Använt konkret material för att mäta vikt och volym, mäta längder, räkna med pengar, göra 

undersökningar. Den digitala tjänsten Nomp har vi använt varje vecka där eleverna har möjlighet att 

träna på de områden de behöver eller är intresserade av. Ämnesområdena har utgått från IUP, 

materialet Eldorado samt de nationella proven. 

Materialet Eldorado har delvis fungerat bra, men har ibland fått använda andra uppgifter eller 

upplägg. NOMP kompletterar de flesta områden i matematiken på ett bra sätt och har varit positivt 

för eleverna. 

De extra anpassningar som har funnits specifikt i matteämnet har varit anpassade uppgifter och 

anpassat material. Tre elever har krävt mycket enskilt stöd för att behålla fokus, anteckna svar och 

driva arbetet framåt. Fortsättningsvis behöver vi hitta upplägg och stödstrukturer som gör dem mer 

självständiga. Att hitta formen eller få stöd till att arbeta mer intensivt med taluppfattning under 

några veckor skulle vara nyttigt för ett antal elever. För några elever finns det risk att de inte når 

målen när kraven blir högre. 
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SO 

 

Det är 2 flickor och 3 pojkar som inte når målen i SO. Tre elever arbetar med anpassat material som 

motsvarar deras kunskapsnivå men som inte räcker till för kunskapskraven i årskurs 3. En elev har 

lång frånvaro och har därför missat flera arbetsområden. En elev med sva-beslut har inte lärt sig 

tillräckligt med ord och begrepp. 

Vi har under vårterminen haft enskilda skriftliga arbeten, mycket muntliga uppgifter, grupparbeten, 

filmklipp samt diskussioner i både helklass och grupp. Gruppen svarar bäst på enskilt, skriftligt 

arbete men behöver utveckla sin förmåga att variera arbetssätten för att utvecklas kunskapsmässigt 

inom ämnet. Gruppen i helhet har svårt för att byta moment under lektion eller arbeta i grupp utan 

att ljudnivån ökar för mycket samt att konflikter uppstår. Detta är något vi dagligen arbetar för att 

förbättra och behöver fortsätta med även inför nästa läsår. De behöver tydliga ramar och strukturer 

för sitt arbete vilket vi kan ge dem genom att arbeta vidare med genrepedagogiken och kooperativt 

lärande. 

NO 

 

Två flickor och tre pojkar når inte målen. Tre elever arbetar med anpassat material som motsvarar 

deras kunskapsnivå men som inte räcker till för kunskapskraven i årskurs 3. En elev har lång 

frånvaro och har därför missat flera arbetsområden. En elev med sva-beslut har inte lärt sig 

tillräckligt med ord och begrepp. 

 

Vi har arbetat varierat med film, skriftliga uppgifter, experiment, undersökningar och fältstudier. 

Eleverna har svarat positivt på variationen av uppgifter men kräver mycket förberedelse inför 

praktiska övningar. 

 

Teknik 

 

Två flickor och en pojke når inte målen. Två elever arbetar med anpassat material som motsvarar 

deras kunskapsnivå men som inte räcker till för kunskapskraven i årskurs 3. En elev har lång 

frånvaro och har därför missat flera arbetsområden. 

 

Vi har arbetat med tekniska lösningar i vardagen, konstruktioner med enklare material samt att 

dokumentera sitt arbete. I teknikämnet förväntar sig eleverna att arbeta med att bygga saker och 

arbeta med händerna. Det har varit en utmaning då gruppen som helhet har svårt att hantera när det 

krävs mycket eget ansvar i t.ex. att förstå en instruktion eller bygga på egen hand (ofta i par eller 

mindre grupp). 

 

Engelska 

 

Två flickor och två pojkar når inte målen. Tre elever arbetar med anpassat material som motsvarar 

deras kunskapsnivå men som inte räcker till för kunskapskraven i årskurs 3. En elev har lång 

frånvaro och har därför missat flera arbetsområden. 
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Vi har arbetat med materialet Champ, elevspel.se samt en längre skriftlig uppgift. Champ innehåller 

övningar som blandar muntligt och skriftligt. Övningar är varierade och det finns utrymme att 

arbeta på sin egen kunskapsnivå. Det skulle vara positivt för klassen att kunna arbeta med fler 

muntliga övningar men det är svårare att organisera pga ljudnivå och det utrymme som krävs. 

 

Musik 

 

Under läsåret som gått har jag jobbat med att lära känna gruppen och sätta ramarna för vad som 

gäller under musikundervisningen. Jag har haft hela klassen tillsammans med en annan pedagog och 

vi har varit delade i två grupper större delen av tiden, en i klassrummet och en i biblioteket. Det har 

funnits behov av att dela gruppen på grund av det stora antalet elever, även om arbetsklimatet varit 

positivt i gruppen och de flesta varit intresserade och aktiva i det som jag presenterat. Som grupp 

har jag upplevt att många tar ansvar och några har velat ta mycket plats och dela med sig av sina 

tankar och egna erfarenheter av musik. Det har dock varit en ganska stor andel som också varit 

svåra att få aktiva och engagerade. Mot slutet av läsåret provade vi att jobba mer med tecken som 

stöd och rörelsesånger när vi sjöng, vilket fick fler att bli aktiva i det momentet. 

 

Till nästa läsår ser jag utvecklingsområden i denna grupp som handlar om att i högre grad få med de 

fåtal elever som inte är aktiva under musiklektionerna, av olika skäl. Jag kommer att fortsätta dela 

upp gruppen så mycket som möjligt, för att skapa en mindre omfattande ljudbild när vi sjunger och 

spelar, då några elever har svårt att delta bland annat på grund av detta. Vi kommer även att jobba 

vidare med bland annat tecken och rörelser som stöd i sång, för att öka engagemanget hos fler 

elever. 

 

 

Idrott och hälsa 

 

Det är 31 elever i klassen vid läsårets slut, 17 tjejer och 14 pojkar. 2 tjejer började i klassen vid 

starten av ht19 och 1 pojke började i klassen under vt20.  

 

2 tjejer når i nuläget inte målen i ämnet. Båda tjejerna beror på hög frånvaro, där underlag saknas.  

En av dessa tjejer har särskilt stöd och åtgärder och samverkan med barnhabiliteringen har inletts 

för att hitta rätt anpassningar. Ytterligare en elev, en pojke, har omfattande stödbehov. Insatser, 

åtgärder finns för att bidra till deltagande och måluppfyllelse.   

 

Sju tjejer av de övriga eleverna som riskerar att inte nå målen, flera av dem beror på hög frånvaro 

och även att de sällan har med ombyte de gånger de är i skolan. Vidare åtgärder kommer att tas i 

höst, viktigt med tätare kontakt hem för att komma runt att de glömmer kläder och inte är med. 

Förhoppningsvis är de inte sjuka lika mycket och läget med Coronapandemin har påverkat några 

elevers närvaro. Än så länge når dessa elever målen i ämnet och arbetet för att bibehålla 

måluppfyllelsen kommer fortgå nästa läsår. Har märkt att fler elever glömmer kläder vid ute idrott, 

men det började bli bättre mot slutet av terminen efter påminnelser. Fokus nu är att få dem att delta 

mer igen och är det möjligt får de vara med utan ombyte (beror på aktivitet).  

 

På grund utav Coronapandemin stängde badhuset efter bara två tillfällen i badhuset för denna klass, 

därför kommer inga elever att bli underkända i ämnet idrott pga. simningen nu i åk 3. De som ännu 

inte nått målen blir extra påminda att fortsätta träna teknik i simning inför nästa läsår, men ingen av 

dem kommer att bli underkända pga. simning då de inte fick chansen att simma klart sin period i åk 

3. Totalt 10 elever hade klarat 3:ans simprov och 21 elever klarade inte simningen i åk 3. 
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Det är en ansvarig pedagog som ansvarar för undervisningen i ämnet, men sedan är alltid en mentor 

från klass 3 samt en resurs med vid lektionerna och i omklädningsrummen. Det är väldigt positivt 

att det är flera personal som närvarar vid idrotten, om något skulle hända t.ex. att någon behöver 

plåster eller något annat så kan det alltid fixas utan att lektionen störs och eleverna blir aldrig helt 

ensamma någonstans, vare sig i omklädningsrum eller i idrottshallen. Det har varit en fast mentor i 

klassen under ht19 och olika vikarier sedan kom den andra mentorn tillbaka till Vt20, det var ett 

byte av båda mentorerna inför åk 3. Det märkte lite på klassen då det var mycket med lärarbyten 

och vikarier en period att det var oroligare i gruppen och en skillnad märktes under vt20 när det 

blev mer stabilt och det var samma pedagog på tisdagar och en annan pedagog på fredagar. Gick att 

få lite bättre rutiner när det blev mer stabilt, men ser ändå en fördel om det skulle bli samma person 

båda lektionerna då det fortfarande varierar från lektion till lektion och det är svårare att få en 

samsyn. 

 

Det har hänt mycket i de sociala relationerna i klassen och det har varit mycket oro och konflikter 

vissa perioder, väldigt viktigt med fasta rutiner och tydlighet för struktur. Får hålla koll och försöka 

stoppa situationer innan det blir något, har under årets gång börjat lugna sig och det har blivit 

lugnare i gruppen vilket också märkts i aktiviteterna då det har börjat fungera bättre igen med 

mindre konflikter. Vi har pratat mycket om hur vi är mot varandra och vad vi kan tänka på både 

innan och efter aktiviteter. Den perioden mycket hände valdes aktiviteter som klassen hade lättare 

att lyckas med för att försöka komma tillbaka till aktiviteter där fler gjorde det de skulle och hade 

större chans att lyckas.  

 

Att de är så många påverkar också då det är en liten hall och lätt att komma i kontakt med varandra, 

särskilt om det är några som redan är lite arga på varandra innan en lektion.  

 

Har märkt att klassen fixar idrottslektionerna direkt på morgonen bättre än de som ligger efter 

lunch. Efter lunchen är det fler som kommer från rasten med konflikter, detta lugnade sig lite när 

mattiderna gjordes om pga. Corona så att de gick direkt från maten utan att ha rast emellan lunch 

och idrott. På morgonlektionerna har det blivit lugnare uppstart och de brukar orka med bättre. Det 

är i det sociala som många kan ha svårt att ta att någon gör något annorlunda än vad de själva tänkt, 

många har svårt att se sin del i konflikter som uppstår men vi fortsätter att jobba med tydlighet. 

Både genom förberedelse på vad lektionerna kommer innehålla, tydlighet under lektionerna och att 

vi finns med i omklädningsrum efter lektionerna.  

 

Något som också blir lite svårt att hålla bra rutiner runt när det är med olika pedagoger är de elever 

som ska duscha tidigare/själva eftersom det är runt 7 elever som ska göra det totalt. Lättare att det 

blir rätt om alla vet vad som gäller så inte några elever försöker utnyttja olika situationer i olika 

sammanhang genom att fråga andra vuxna som är med tills de får det svar de vill ha. Gäller även i 

andra sammanhang än duschningen. Underlättar samundervisningen om det är samma vuxna som 

kommer med till idrotten, svårare att få samundervisning när 6 olika vuxna varit med klassen på 

idrottslektionerna under läsåret förutom den ämnesansvariga pedagogen. 

 

Vi har under året hållit kvar rutiner som bestämda platser i omklädningsrum, samling i ring med 

bestämda platser och struktur hur lektionerna startat/slutar samt vid aktivitetsbyte. Jag talar alltid 

om vad som kommer att hända på lektionerna och går igenom och visar varje aktivitet innan den 

startat. Vi samlas alltid efter varje aktivitet och pratar om hur det gått och om de har egna 

reflektioner och saker att tänka på framöver. Inomhus har vi även arbetat en del med ljudvolymen 

under aktiviteter som lekar och det har skett en positiv utveckling med gruppen runt den aspekten. 

Det är fortsatt viktigt med rutiner och att inte släppa på regler eller ordning för att alla elever fortsatt 

ska ha möjlighet att hålla fokus på lektionerna.  
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Vi brukar även efter aktiviteter skatta av hur de tycker att aktiviteten har gått genom att vissa 

tumme upp/ner/neutral. Sedan pratar vi lite om varför de tycker si eller så, utan att de får nämna 

några specifika namn eller incidenter. Så kan vi allmänt prata om varför det är viktigt att tänka på 

vissa saker, vad som funkat bra etc. 

 

 

Slöjd 

 

Alla godkända. Vi kan se redan nu att många elever kommer att få kämpa mer för att bli godkända i 

framtiden. Det finns några elever som har potential att nå höga betyg i 6an. 

 

Bild 

 

En flicka och en pojke når inte målen i bild. Flickan har särskilt stöd och anpassningar efter sina 

behov och en långsiktig plan gällande måluppfyllelse finns.  

 

Vi har provat på olika tekniker, utvecklat idéer, analyserat bilder och presenterat våra 

framställningar. I bildskapandet kan det vara svårt att få eleverna att använda sin fantasi. Ofta blir 

det att de härmar originalet. Att träna eleverna i att snabbt komma igång och använda idéer kan vara 

en fortsättning framåt. Även i bildämnet har variationen av uppgifter, verktyg och material 

uppskattats av eleverna. 

 

 

Årskurs 6 

 

Klassen består av 25 elever, 12 pojkar och 13 flickor. En elev började efter sportlovet. Tre elever 

läser enligt Sva, två pojkar och en flicka. Sju elever har upprättade åtgärdsprogram och tio elever 

har extra anpassningar.  

 

64 % av eleverna når godkänt i alla ämnen. Samtliga elever har höjt sina betyg jämfört med förra 

terminen, förutom tre elever, två pojkar och en flicka. De tre eleverna har hög frånvaro och 

frånvarotrappan är påbörjat för dem. Detta visar att det är mycket viktigt att eleverna är i skolan.  

 

Tydlighet är viktigt för klassen. Dagen gås alltid igenom på morgonen. Varje lektionsupplägg skrivs 

även det upp på tavlan för att skapa tydlighet för eleverna.  Vi har variation i arbetssätten. 

Variationen har handlat om genomgångar, enskilt arbete, arbete i par, grupp och helklass, men 

också genom att vi sett filmer, läst enskilt och/eller tillsammans. Digitala uppgifter har också 

används där uppgifter, texter och filmer lagt upp i Classroom så eleverna har kunnat jobba med dem 

under lektion, förbereda sig eller som repetition både hemma och i klassrummet. Användandet av 

classroom gör att eleverna har möjlighet att följa undervisningen hemifrån då vi har flera elever 

med hög frånvaro. Frånvarotrappan är påbörjad och följs gällande fyra elever. Vi har också använt 

bildstöd samt utgått från kooperativt lärande vid vissa tillfällen. Bland annat har eleverna placerats i 

par i klassrummet som är grunden i det kooperativa lärandet. Genom detta har vi tränat sociala 

färdigheter som att lyssna aktivt. Vi har några elever som valt att sitta själva men som deltagit i de 

kooperativa övningarna.  
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Vid höstterminens start var det en ny mentor och en mentor som följde med från år 5. Den nya 

mentorn hade haft eleverna tidigare så både mentor och eleverna kände varandra.  

 

Under tidigare år har det varit grupperingar i klassen och händelser på fritiden som följt med till 

skolan. Det har skapat konflikter på rasterna som gått ut över skolarbetet. I slutet av vårterminen -19 

startades ett arbete upp med att stärka gruppsammanhållningen och det har fortsatt under läsåret. Vi 

ser att det gett gott resultat och de flesta i klassen kan nu samarbeta med varandra. Det är även 

mycket färre konflikter på rasterna.  

 

Under läsåret har klassen samarbete med årskurs 2 på olika sätt. Vi har bland annat samarbetat 

kring RBS. Samarbetet har varit mycket positivt för klassen då de alla tagit ett stort ansvar och varit 

bra förebilder. Ute på rasterna har vi ofta sett hur tvåorna söker sig till sexorna och att de hjälper 

dem. 

 

Bild 

 

Alla elever utom en når grundläggande nivå eller högre. Eleven som inte når, en pojke, har haft hög 

frånvaro samt en väldigt liten motivation till skolarbete. Eleven har åtgärdsprogram och 

frånvarotrappan är på steg 5. Sex elever, fem flickor och en pojke, når de högre betygsstegen.  

 

Flera elever når de högre nivåerna i kunskapskraven som handlar om att framställa egna bilder men 

inte de kunskapskrav som handlar om att ge omdömen om sina bilder och arbetsprocess samt att 

analysera bilder. Det var likadant under år 5 och därför har vi jobbat mycket med dessa bitar under 

år 6. De har fått träna på det flera gånger både i helklass, i par och enskilt samt fått konkreta 

exempel utifrån de olika nivåerna i kunskapskraven. Dock har många elever varit mer motiverade 

till att skapa egna bilder och presterat högre resultat där. Att det är fler flickor än pojkar som når 

högre betyg kan bero på dessa bitar, att pojkar har svårare att skriva om och reflektera över sitt eget 

arbete. Det hänger ihop med vad vi läst i Zimmermanns bok om att flickor gynnas av uppgifter 

kopplat till läsa och skriva. Vi har ändå tack vare att vi varit två pedagoger i klassrummet kunnat 

enskilt stötta de som har svårt med dessa bitar så att de allra flesta eleverna nått godkända resultat.  

 

 

Engelska. 

 

Av 25 elever är det 7 elever som inte når målen i engelska, 3 pojkar och 4 flickor. I övrigt finns en 

stor spridning av resultaten, allt från grundläggande till mycket goda kunskaper/förmågor. 8 elever, 

4 pojkar och 4 flickor, har betyget A eller B.   

I stort har vi arbetat med olika pedagogiska verktyg och arbetssätt under hela året. De olika 

verktygen och arbetssätten har handlat om att variera undervisningen utifrån en fast ram. Den fasta 

ramen har handlat om att lektionerna börjar och slutar alltid på samma sätt, arbetsordningen står på 

tavlan från start. Variationen i arbetssätten har handlat om genomgångar, enskilt arbete, arbete i par, 

grupp och helklass men också genom att vi sett filmer, läst enskilt och/eller tillsammans. Digitala 

verktyg har också använts och där uppgifter, filmer och texter lagts ut på Classroom så eleverna 

kunnat jobba med dem där, förbereda sig och/eller repetera vid behov. Vi har också använt bildstöd 

samt utgått från kooperativt lärande där eleverna även fått träna på sina sociala färdigheter samtidigt 

som de tränat in ord, begrepp och diskuterat innehållet för området vi för tillfället arbetat med. 

Variationen och bredden av undervisningen har gjort så att fler elever når högre kunskaper än 
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tidigare. Vilket man också ser om man jämför med tidigare års resultat både för klassen och för 

tidigare år 6.  

För de elever som inte når målen har två elever mycket hög frånvaro och frånvarotrappan är 

upprättad. Vi har också tät kontakt med vårdnadshavarna. Fem av eleverna har inte tillräckliga 

kunskaper för att nå målen trots många olika insatser under deras skolgång. Dessa elever har 

språksvårigheter i varierande grad som gör att de ännu ligger på en mycket lägre nivå än år 6 och 

där tiden behöver göra sitt och man inte kan pressa fram resultat oavsett stöd. Dessa elever har dock 

gjort framsteg utifrån sin egen förmåga.  

 

 

 

 

Idrott och hälsa 

 

Det är 25 elever i klassen vid läsårets slut, en tjej började i klassen under VT20. Det är 2 tjejer och 2 

killar som inte når målet i idrott och hälsa. För två av killarna beror det på simningen samt hög 

frånvaro för en av dem. 1 tjej når inte målen i simning och 1 tjej når inte målen i idrott och hälsa 

beroende på väldigt hög frånvaro från skolan så att hon missat väldigt mycket under HT18-VT20. 

Detta har gjort att hon deltagit ytterst sällan och missat många delar av den aktiva/praktiska 

undervisningens områden både inomhus och utomhus.  

 

Klassen har alltid en idrottsplanering för några veckor framåt upphängd i klassrummet, så att de kan 

se vilka aktiviteter som kommer att komma på idrottslektionerna och vara förberedda vad som 

kommer ske. 

 

Det är en ansvarig pedagog för planering och undervisning, sedan har en av mentorerna varit med 

på lektionerna under HT19 vilket underlättade väldigt och var ett bra stöd för vissa elever. Den 

andra kan hjälpa till att stötta och motivera de elever som kan behöva det. Under läsåret har det 

varit olika pedagoger med på olika lektioner, detta efter att vi anpassade undervisningen så att två 

elever fick ha idrott på egen tid.  

 

De två eleverna hade idrott med idrottslärare på egen tid och arbetade sedan med en av mentorerna i 

klassrummet under ordinarie idrottslektioner. Detta ledde till att dessa två elever kunde visa sina 

kunskaper inom delar av ämnet och delta aktivt och lyckas inom ämnet idrott och hälsa. Båda dessa 

elever började delta regelbundet på idrotten sedan den anpassningen infördes och uttalade sig mer 

positivt om ämnet och blev mer aktiva.  

 

Eftersom mentorn som skulle vara med på idrotten fick arbeta med två elever i klassrummet blev 

det olika pedagoger och vikarier som blev med på ordinarie idrottslektioner. Det var inte alltid klart 

vem som skulle komma ner och ibland var det bara en pedagog med klassen. Detta påverkade 

möjligheterna att få fasta rutiner och gemensamt tänk mellan pedagogerna på lektionstid samt 

möjligheten att bolla med någon kring bedömning eller om saker inträffade.  Det märks stor skillnad 

på om det blir samma mentor som deltar, då det skapar samma rutiner och större trygghet för 

eleverna samt ett bättre samspel mellan pedagoger på båda idrottslektionerna. Detta påverkar 

eleverna och ger bättre möjlighet att skapa fasta rutiner i undervisningen och en tryggare grupp. 

Kan även underlätta vid bedömning, är man två pedagoger vid ett område som orientering har en 

pedagog möjlighet att vara ute i spåren och se hur eleverna hanterar kartor samt kan få en bättre 

uppfattning om hur de ligger till gentemot kunskapskraven, svårare att få en lika säker bedömning 
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om man är ensam pedagog på majoriteterna av orienteringslektionerna då man behöver hålla sig 

mer vid samlingsplatsen. 

 

Påverkar även om någon elev avviker eller inte kommer ut vid lektionen om man är själv, då du inte 

kan lämna övriga elever själva för att kolla upp eller prata med elever som behöver motiveras. I 

denna grupp är det vissa elever som ofta inte har ombyte och om detta händer stör ibland vissa 

elever väldigt i undervisningen, så det har varit väldigt bra att alltid kunna vara två pedagoger så att 

någon alltid kan hålla i undervisningen och båda har bra översikt om något inträffar eller för att 

försöka motivera elever som inte deltar. 

 

Vid teoridelar har de dels visat sina förmågor vid deltagande på lektionerna samt fått göra skriftlig 

uppgift i Classroom. De eleverna som haft svårt att lösa uppgiften skriftligt har då fått genomföra 

den muntligt så att de fått möjlighet att visa sina förmågor utefter bästa förmåga. Detta leder till att 

fler kunde klara att reflektera kring sin hälsa och därmed kunde nå målen i ämnet. 

 

Eleverna har väldigt få tillfällen med simundervisning under tidigare skolår, då Degerfors saknar 

badhus och det finns begränsat med tider i Karlskoga badhus. De har endast haft möjlighet att 

simma från VT i åk 3 och det är ca 3-4 tillfällen per termin som alla klasser delar på, där 30 elever 

får åka per gång. Vi har även fått runt 3 extra tillfällen att simma med en annans skola under Ht19-

Vt20 då den skolan ej fyllt sina platser i badhuset. I denna klass är det tre elever som inte nått målen 

för simningen och för dem påverkar det måluppfyllelsen i ämnet idrott och hälsa i hög grad, då de 

har sämre förutsättningar och få tillfällen att träna simning under undervisningstid. Två av dessa 

elever har följt med och har kommit närmare att nå målen under åk 6, tyvärr ställdes två 

simtillfällen in pga. av att badhuset stängdes med anledning av Coronapandemin. En tjej som inte 

nådde målen pga. simningen glömde alltid kläder och ville inte följa med de tillfällena vi hade 

under vt20. Det är enbart pga. simningen dessa tre elever inte har nått ett godkänt betyg i ämnet 

idrott och hälsa. 

 

För den elev som inte nådde målen i slutet av läsåret där simningen inte är orsaken blir det viktigt 

att eleven redan från starten i höst får hjälp att hitta strategier och lösningar så att den är med och 

deltar aktivt idrott och hälsa, det blir viktigt att få till från start när eleven kommer till ny skola, ny 

klass och har chans att få en nystart och skapa nya rutiner och förutsättningar. 

 

Flera elever har under läsåret nått en högre måluppfyllelse, dels är det fler som klarat simningen och 

sedan har flera elever nått högre betyg under vt20. 

 

 

Matematik 

 

16 elever når grundläggande nivå eller högre i matematik. Nio elever når inte grundläggande nivå, 

fem pojkar och fyra flickor. Nio elever, fyra pojkar och fem flickor, når de högre betygsstegen. Vad 

gäller de elever som inte når grundläggande nivå beror det för en pojke och en flicka på hög 

frånvaro. De har båda åtgärdsprogram och frånvarotrappa igång. En annan flicka har gått i klassen 

sedan sportlovet. Utifrån hennes kunskapsnivå skulle hon behöva mer träning än vad vi har kunnat 

ge utifrån relativt kort tid här samt frånvaro hos personal.  

 

En faktor som kan påverka den låga måluppfyllelsen är att det varit flera byten av pedagoger inom 

matematikundervisningen. En annan faktor som kan påverka är att det inte varit samma pedagoger 

vid alla lektionstillfällen under årskurs 6. En pedagog har haft huvudansvaret för 

matematikundervisningen och varit schemalagd på samtliga lektionstillfällen. Vid två 

tillfällen/vecka har en pedagog varit med och vid två tillfällen/vecka en annan. Det har försvårat 



  

P

A

G

E 

1

samundervisningen då det inte blivit någon kontinuitet. Det har varit svårt att utifrån reflektioner 

efter lektionspass göra små justeringar till nästa lektion utifrån att det är olika personal som deltar. 

Det är svårt att hitta tiden för samtal innan varje lektion då de andra pedagogerna inte har sina 

huvudsakliga uppdrag i klassen.  

 

Upplägget på matematikundervisningen har varit att de elever med störst behov av stöd har jobbat 

enskilt eller i par med en pedagog. Den andra pedagogen har haft de flesta elever i klassrummet. 

Det upplägget har dock inte fungerat under stora delar av vårterminen då en pedagog varit mycket 

frånvarande. De eleverna har då inte fått den enskilda stöttning de behöver. Klassen har ett stort 

behov av struktur och tydlighet så även när en vikarie varit insatt faller de insatserna.  

 

Nio elever når de högre betygsstegen och sex elever har höjt sina betyg under vårterminen. Endast 

en elev, en flicka, har lägre betyg jämfört med höstterminen, och det beror på ökad frånvaro. Att 

flera elever utvecklats positivt kan beror på upplägget av undervisningen. Eleverna har fått vara 

delaktiga i hur de vill jobba och upplägget har sedan utgått ifrån elevernas förslag. Bland annat har 

de uppgett att de vill jobba mer i par eller grupp. Det upplägget har även gjort att de tränat på att 

samtala om uppgifter och hur de kan lösa dem och därigenom utvecklat sin förmåga att föra och 

följa resonemang. 

 

Ser man över flera år är matematik ett av de ämnen med lägst måluppfyllelse i på Parkskolan. Vad 

det beror på och hur vi kan förändra vår undervisning är något vi behöver fundera över till 

kommande läsår.  

 

Musik 

 

I åk 6 på Parkskolan går det 25 elever, 13 flickor och 12 pojkar. Under våren har de elever som varit 

närvarande i skolan även varit mer närvarande och aktiva i klassrummet vilket gjort att fler 

upprätthållit ett godkänt betyg och i vissa fall även höjt sitt betyg. Tyvärr är det två elever som haft 

så hög närvaro att de inte kunnat få godkänt, en tjej och en kille.   

 

De flesta i gruppen, både tjejer och killar, har visat en god förmåga och 7 elever (3 killar, 4 tjejer) 

har nått C nivå i betyg och 8 elever (2 killar, 6 tjejer) har B i betyg. Övriga betyg är fördelade med 6 

elever som har D (3 killar, 3 tjejer) och 2 har E (2 killar). Det är 12 elever som höjt sina betyg från i 

höstas vilket är glädjande.  

 

Planen under våren var att fånga upp de oroliga eleverna på ett bra sätt och hitta övningar och 

aktiviteter som kan fånga intresse och fokus, för att också skapa ett större lugn under 

musiklektionerna. Vi har fortsatt att jobba en del i halvklass och det fungerade bra i de praktiska 

moment som jag genomförde i biblioteket, dock sämre i “teori-gruppen” i klassrummet. Även 

övergångarna har varit svåra för ett fåtal då de skulle jobba halva tiden praktiskt och halva med 

teori. Ofta blev det spring och skrik i klassrummet i samband med bytena. Vi har diskuterat en hel 

del kring varför det varit så och provat olika varianter. Jag har en analys att det kan vara svårt för 

eleverna att hantera att vi var två olika lärare, varav den ena är den som bedömer och betygsätter. 

Jag tar med mig att det är viktigt att släppa fram den andra läraren i ämnet och se till att försöka ha 

tid för gemensam planering och ge möjlighet för den som är med att vara förberedd på ett bättre 

sätt. Då tror jag att det kan bidra till att eleverna känner sig mer trygga med oss båda och visar 

större respekt när vi delar upp oss.  Det ideala vore att ha halvklass i ämnet, både vad gäller att ge 

eleverna nog stöd i moment som t.ex. instrumentspel, och för tjänsten vad gäller planering och 

bedömning. 
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Eftersom det blev så pass rörigt att dela på gruppen så ändrade jag planeringen och tog hela gruppen 

i klassrummet fler lektioner än jag tänkt från början, främst på bekostnad av instrumentspel. Då 

upplevde jag att det var lättare att hantera och fånga upp när de elever som behövde stöd uttryckte 

det. Det var dock fortfarande stunder av oro och dålig arbetsro i gruppen, vilket vi fick jobba en hel 

del med. Under slutet av vårterminen provade vi att dela upp oss igen med grupparbete och då 

tänkte vi till kring vilka elever som jobbade var. Många av de “oroliga” eleverna var i klassrummet 

med mig och vi höll samma struktur under några lektioner. Det fungerade jättebra och det var 

glädjande att få avsluta terminen på det viset. Jag upplever att jag fått en bra relation till de allra 

flesta i klassen och det tror jag har bidragit till att de varit trygga med mig.  

 

 

 

 

No, generell analys 

 

Klassen har två lektioner i veckan, en av lektionerna har legat som näst sista på en av deras långa 

dagar (torsdag) och den andra har legat som sista lektion fredagar. Många elever har svårare att orka 

under eftermiddagarna, så detta har varit lite mer utmanande att få alla elever delaktiga och att de 

ska orka hålla koncentrationen och fokus uppe. På den ena dagen är lektionen 100 minuter, så där 

lägger vi även in bensträckare vid behov eller ser till att bryta av med olika typer av 

arbetsuppgifter/inlärningssätt för att de ska orka med fram till slutet. Detta gör att de brukar orka 

med slutet av lektionerna bättre och vad som görs när på lektionen blir viktigt, då de oftast är 

väldigt trötta precis innan de slutar. Vi arbetar inom teman för att eleverna lättare ska kunna ta till 

sig ämnet och inte behöver ha flera områden samtidigt. Så jag arbetar med biologoområden vissa 

perioder, fysik-, kemi- och teknikområden andra perioder på läsåret. Att vi har båda lektionerna i 

veckoslutet är sårbart då det försvinner mycket tid om det t.ex. blir röda dagar/ledigheter och vi inte 

har så mycket tid att hinna med alla områden på. 

 

En ansvarig pedagog för planering och undervisning samt en till pedagog som närvarar vid 

lektionerna. Det fanns dåligt med tid att prata ihop sig innan och efter lektionerna, så den andra 

pedagogen har utnyttjats mer som resurs, men har ändå varit till stor hjälp och kan ibland ta ut och 

arbeta med vissa enstaka elever eller i mindre grupp med några elever som har det behovet för att 

lättare kunna koncentrera sig vid vissa typer av arbeten, det är även ett bra stöd inne i klassrummet 

och den som inte håller i genomgångarna ser även mer än den som undervisar och kan komma med 

reflektioner om det är något den tänker på runt lektioner. Vi skulle inte klarat att nå en lika hög 

måluppfyllnad om vi inte hade samundervisningen, då vi kan dela upp lite vid behov eller hinna 

med att stötta/hjälpa fler elever. 

 

Struktur är viktigt och ett varierat arbetssätt inom den möjliga ramen av varje enskilt arbetsområde. 

På tavlan står det alltid uppskrivet vad som ska ske varje NO lektion. Det arbetas på olika sätt, 

genomgångar, Powerpoint, bok, arbetsblad, skrivuppgifter, filmer, diskussioner, Kahoot, arbete i 

olika gruppsammansättningar: gemensamt, grupp, par och/eller enskilt. Vi arbetar med olika 

arbetsområden, vissa områden passar det mer att gå ut och arbeta mer praktiskt och andra blir lite 

mer teoretiska. Vi arbetar ibland även med Cromebooks de gånger det passar och de inte är 

upptagna och används av annan klass. Jag har märkt att fler elever skriver mer och har lättare med 

arbetet när jag lagt in olika typer av uppgifter i Classroom. Vid grupparbeten underlättar det även då 

eleverna kan arbeta i samma dokument/presentation och att alla i gruppen har tillgång till det 

samtidigt och alla kan komma åt arbetet även om någon blir sjuk. Många har lättare att fokusera och 

visar på högre kunskaper när de får arbeta med Cromebooks. Både när de skrivit i dokument, fått 

göra presentationer. Flera elever har även klarat prov/test bättre när de fått göra det digitalt. Om 
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någon behöver komplettera något har de fått möjlighet att göra det muntligt, har märkt att vissa 

elever har lättare att uttrycka sig muntligt och då kan visa mer. 

 

Det är viktigt att arbeta vidare med att tydliggöra syftet för eleverna och att de ska känna mer 

inflytande och även bli mer medvetna om varför vi gör vissa saker samt om sitt eget inflytande och 

vad det innebär. Detta för att öka motivationen mer, det blev ett ökat intresse och mer aktivitet hos 

fler elever när vi har fortsatt att försöka på ett tydligare sätt involvera eleverna i planering och 

upplägg då det genast blev fler som blev mer aktiva. Flera elever blev på ett mer konkret sätt mer 

medvetna kring sitt eget lärande och syftet i just det arbetet än vad de varit under tidigare områden 

då jag som pedagog kanske inte varit lika tydlig med vad de själva bidrar med när ett arbetsområde 

planeras upp.  Detta blev lite svårare att bibehålla hela Vt20 då vi hade mycket sjukdom och hög 

frånvaro pga. riktlinjerna kring Coronapandemin, fick hålla väldig koll på vilka som gjort vad och 

hela tiden göra material/lägga ut material till de som var sjuka och även se till att de som var borta 

länge eller mycket inte missade det viktigaste de behövde visa för att fortsätta nå godkända betyg.  

 

 

Biologi 

 

Det är 25 elever i klassen i slutet av läsåret. Av de 13 tjejerna och 12 pojkarna som gick i klassen 

under perioden vi arbetade med biologi visade 23 elever godtagbara kunskaper eller högre i ämnet. 

Det är 1 tjej och 1 pojke som inte når godkänt betyg, detta beror främst på hög frånvaro där de 

missat eller inte närvarat på lektionerna och det även saknas underlag för bedömning.  

 

Märker även av att vilket område det handlar om väldigt starkt påverkar flera elevers 

arbetsmotivation, då väldigt många var intresserade av området kring pubertet kunde jag se att 

många visade på högre kunskaper än vanligt och att några av dem var även mer aktiva på lektioner 

där området intresserade dem.  

 

Fysik 

 

Av 25 elever, 13 tjejer och 12 pojkar, så visade 12 tjejer och 11 pojkar godtagbara kunskaper eller 

mer. 1 pojke når inte målen, detta beror främst på hög frånvaro där han missat eller inte närvarat på 

lektionerna och det även saknas underlag för bedömning. Det var under ht19 vi arbetade klart med 

sista området i ämnet fysik. 1 tjej började i klassen under vt20 och hade därför inte varit med under 

fysikundervisningen, eftersom tidigare skolan inte hade något underlag från ämnet fysik fick denna 

elev inget betyg i ämnet då det inte fanns något att bedöma eller utgå ifrån. 

 

 

Det märks en skillnad på intresse och deltagande beroende på arbetsområde samt hur konkret eller 

abstrakt arbetsområdet är. Ett område som är mycket mer praktiskt och konkret, där eleverna kan 

prova mycket och se saker som händer till följd av det de gör är lättare att ta till sig. Märks att fler 

elever är väldigt aktiva, ställer mycket frågor och provar sig fram. De förstår teorin bättre och har 

något konkret att ta på som även ligger väldigt nära deras vardag. Fler elever visar måluppfyllelse 

på en högre nivå. Ett mer abstrakt område som rymden tycker de flesta är väldigt intressant, men de 

kan ha lite svårare att förstå alla delar och samband då det är så stort och inte går att ”ta på”, viktigt 

att visa mycket med modeller och förklara så att de får en mer konkret bild, då kommer kunskapen 

närmare och blir lite mer överskådlig. Däremot har fler svårare att förklara och visa sina kunskaper 

på en nivå som är mer än godtagbar inom ett sådant område så där är det fler som visar på en 

grundläggande nivå. 
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De gånger vi läser i boken brukar jag alltid läsa högt, för så kan vi prata om texten och tydliggöra 

ord och begrepp samt förklara ytterligare, detta är något som gynnar flera elever dels för förståelsen 

samt för att de ska få med sig begreppen. Alla böcker finns även tillagda i alla elevers bokhyllor på 

Inläsningstjänst, så vill någon lyssna på texten finns det alltid tillgängligt där. 

 

Något som även har påverkat vt20 var att vi hade mycket sjukdom och hög frånvaro pga. 

riktlinjerna kring Coronapandemin, fick hålla väldig koll på vilka som gjort vad och hela tiden göra 

material/lägga ut material till de som var sjuka och även se till att de som var borta länge eller 

mycket inte missade det viktigaste de behövde visa för att fortsätta nå godkända betyg.  Vissa elever 

hade nog kunnat nå högre i vissa kunskapskrav om de hade deltagit och varit närvarande på fler 

lektioner. Såg att hög frånvaro gjorde att vissa elever nådde lite lägre i områden de missat mycket i 

än vad de presterat i andra områden då de varit närvarande i skolan. 

 

 

Kemi 

 

Det är 25 elever i klassen i slutet av läsåret. Av de 13 tjejerna och 12 pojkarna som gick i klassen 

under perioden vi arbetade med kemi visade 23 elever godtagbara kunskaper i ämnet.   

Det är 1 tjej och 1 pojke som inte når godkänt betyg, detta beror främst på hög frånvaro där de 

missat eller inte närvarat på lektionerna och det även saknas underlag för bedömning.  

 

Eleverna har ofta lättare för det praktiska och blir mer engagerade när det är praktiska laborationer, 

det är då dokumentation samt att hålla fokus på uppgiften och använda material på rätt sätt som kan 

bli en större utmaning. Vid praktiska laborationer har det varit ett stort stöd att vi har 

samundervisning då vi hinner med att stötta upp och finnas behjälpliga för de som behöver. Att 

bänkarna i klassrummet lutar samt även går sönder/trillar isär i locken orsakar ibland att vätskor och 

liknande spiller ut även om vi använder brickor vid laborationerna, klassrumsmiljön och 

möbleringen har inte varit optimal för att genomföra praktiska laborationer. Har varit väldigt viktigt 

med tydlig struktur och upplägg för att praktiska laborationer ska fungera att genomföra i klassen, 

något som hade kunnat underlätta skulle varit att dela upp klassen i två vid sådana lektioner. Det 

gick tyvärr inte att genomföra pga. av brist på lokaler samt material/ämnen att laborera med.  

Flera elever har även klarat prov/test bättre när de fått göra det digitalt. Om någon behöver 

komplettera något har de fått möjlighet att göra det muntligt, har märkt att vissa elever har lättare att 

uttrycka sig muntligt och då kan visa mer.  

 

Något som även har påverkat vt20 var att vi hade mycket sjukdom och hög frånvaro pga. 

riktlinjerna kring Coronapandemin, fick hålla väldig koll på vilka som gjort vad och hela tiden göra 

material/lägga ut material till de som var sjuka och även se till att de som var borta länge eller 

mycket inte missade det viktigaste de behövde visa för att fortsätta nå godkända betyg.  Vissa elever 

hade nog kunnat nå högre i vissa kunskapskrav om de hade deltagit och varit närvarande på fler 

lektioner. Såg att hög frånvaro gjorde att vissa elever nådde lite lägre i områden de missat mycket i 

än vad de presterat i andra områden då de varit närvarande i skolan. 

 

 

Slöjd 

 

Tre elever har fått F i betyg, alla andra godkända. Eleverna som har fått F i betyg har inte närvarat 

på lektioner och då finns det inte betygsunderlag som går att bedöma. Men några har kunnat bli 

godkända med extra stöttning av olika sort. En elev har haft undervisning i en annan grupp med få 

elever och mer personal, detta har resulterat i ett godkänt betyg. En elev har fått extra stöttning av 
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oss och återföring till arbetet då det behövts. Samverkan mellan slöjdämnena hr också gjort att en 

elev hämtat inspiration från den andra slöjdarten och fått lite bekräftelse att ideérna var bra. 

 

 

So 

 

Av 25 elever är det 1 elev, en pojke, som inte når målen i geografi, 3 elever, två pojkar och en 

flicka, som inte når målen i historia, 3 elever, en pojke och två flickor, som inte når målen i 

samhällskunskap och 2 elever, en pojke och en flicka, i religion. I övrigt finns en stor spridning på 

resultaten, allt från grundläggande kunskaper och förmågor till flera som når högsta nivå, mycket 

god kunskap och förmåga.  

Vi har arbetat med olika pedagogiska verktyg och arbetssätt under hela året. De olika verktygen och 

arbetssätten har handlat om att variera undervisningen utifrån en fast ram. Den fasta ramen har 

handlat om att lektionerna börjar och slutar alltid på samma sätt, arbetsordningen står på tavlan från 

start. Variationen i arbetssätten har handlat om genomgångar, enskilt arbete, arbete i par, grupp och 

helklass men också genom att vi sett filmer, läst enskilt och/eller tillsammans. Digitala verktyg har 

också använts och där uppgifter, filmer och texter lagts ut på Classroom så eleverna kunnat jobba 

med dem där, förbereda sig och/eller repetera vid behov. Vi har också använt bildstöd samt utgått 

från kooperativt lärande där eleverna även fått träna på sina sociala färdigheter samtidigt som de 

tränat in ord, begrepp och diskuterat innehållet för området vi för tillfället arbetat med. Eleverna har 

haft stort inflytande på utformningen av undervisningen då vi startat varje område med att eleverna 

fått ställa frågor, brainstormat kring det de redan vet och vad de vill veta mer om. Önskemål från 

eleverna har också varit att ha fler antal bedömningstillfällen med små, korta prov. Dessa har sedan 

lagts samman för en helhetsbedömning i slutet av området. Variationen, bredden och det stora 

elevinflytandet av undervisningen har gjort så att fler elever når högre kunskaper än tidigare. Vilket 

man också ser om man jämför med tidigare års resultat både för klassen och för tidigare år 6.  

För de elever som inte nått målen finns extra anpassningar och åtgärdsprogram upprättade. För tre 

av eleverna handlar det om att de haft stor frånvaro och inte inhämtat all kunskap de behöver för att 

nå målen. Där finns även frånvarotrappa upprättade och vi har haft tät kontakt med hemmet. För två 

andra elever beror resultatet på att so- lektionerna uteslutande har legat sist på dagen och dessa två 

har inte haft energi kvar sist på dagen för att inhämta kunskap. Trots flera insatser för att stötta 

dessa har inte resultaten infunnit sig. 

 

 

Svenska  

 

Fyra elever når inte målen i svenska, två pojkar och två flickor. För två av dessa, en flicka och en 

pojke, beror det på deras höga frånvaro. Kartläggning av pojkens läs- och skrivutveckling är 

påbörjad sen årskurs 5 men haltar p.g.a. hög frånvaro. Eleven har under mellanstadiet blivit 

erbjuden enskild undervisning med pedagog, speciallärare och specialpedagog men tackat nej. 

Eleven har åtgärdsprogram och frånvarotrappan är på steg 5. Flickan har åtgärdsprogram och 

frånvarotrappan är på steg 4.  

 

Två pojkar har höjt sina betyg från F till E. Båda eleverna har haft åtgärder som inneburit att de haft 

enskild undervisning med mentor två lektioner i veckan. Där har de fått möjlighet till den stöttning 
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de behöver i form av enskild undervisning, extra färdighetsträning samt längre tid till att slutföra 

uppgifter. En av dem har även haft stöd av specialpedagog. Sex andra elever, fem flickor och en 

pojke har höjt sina betyg. En anledning till det är att nationella proven i svenska låg så tidigt under 

terminen och att vi då kunde individanpassa undervisningen utifrån resultatet. De uppgifter vi gett 

eleverna har varit uppgifter där eleverna kan visa sina kunskaper på olika nivåer.  

 

Vi har under året använt ett nytt material där vi jobbat både i helklass, i grupper och enskilt både i 

arbetsböcker och digitalt. Eleverna har kunnat arbeta självständigt och vi har då kunnat rikta in oss 

på de elever vi vet behöver mycket stöttning.  

 

Eleverna har fått välja redovisningsform vid muntliga redovisningar. Det gör att de känner sig 

trygga och kan då visa sina kunskaper.  

 

Två pojkar har fått F på nationella proven men E i betyg. Båda fick F på den muntliga delen samt 

berättelsen. Under terminen har de fått flera tillfällen att träna samt göra bedömningsuppgift vilket 

gjort att de i slutet av terminen kunde visa på godkänd nivå.  

 

En flicka fick D på nationella provet men F i betyg. Det beror på att eleven inte gjort något annat i 

ämnen på grund av hög frånvaro. När hon har varit här har hon haft åtgärder som gjort att hon 

kunnat jobba enskilt med pedagog för att få träna och visa sina kunskaper kopplat till läroplanen.  

Tre flickor och en pojke har höjt sitt betyg från det nationella prov-resultatet. Detta tror vi beror på 

att vi anpassat undervisningen utifrån resultatet.  

 

Det är två pojkar och sju flickor som når de högre betygsstegen. Vi tror att det beror på att det 

många uppgifter kopplat till att läsa och skriva, vilket vi har fått lära oss under terminens gång 

utifrån Zimmermanns bok är något som gynnar flickor. Detta är något vi får ta med oss till nästa 

läsår och fundera över hur vi kan förändra upplägget på undervisningen för att fler pojkar ska nå de 

högre betygsstegen.  

 

Svenska som andra språk 

 

Tre elever läser Sva, två pojkar och en flicka. En pojke når E och en pojke och flickan har F. 

Flickan har gått i klassen sedan sportlovet. Utifrån hennes kunskapsnivå skulle hon behöva mer 

träning i det svenska språket än vad vi har kunnat ge utifrån frånvaro hos personal och relativt kort 

tid här. En pojke har fått betyg E på nationella provet men F i betyg. Hans resultat på nationella 

provet visade brister i läsförståelse och på grund av hög frånvaro har vi inte kunnat jobba så mycket 

med den här i skolan. Den andra pojken har fått betyg F på nationella proven men E i betyg. Han 

hade haft beviljad ledighet och kom tillbaka samma dag som proven genomfördes. Han hade då inte 

pratat svenska på 6 veckor. Utifrån resultatet har han fått anpassade uppgifter under resten av 

terminen för att kunna få möjlighet att träna och visa godkänd nivå.  

 

Teknik 

 

Av 25 elever så visade 13 tjejer och 11 pojkar godtagbara kunskaper eller mer och 1 pojke når inte 

målen, detta beror främst på hög frånvaro där han missat eller inte närvarat på lektionerna och det 

även saknas underlag för bedömning.  

 

Två pedagoger var närvarande vid lektionstillfällena. En ansvarig pedagog för planering och 

undervisning samt en till pedagog som närvarar vid lektionerna. Det fanns dåligt med tid att prata 

ihop sig innan och efter lektionerna, så den andra pedagogen har utnyttjats mer som resurs, men har 

ändå varit till stor hjälp och kan ibland ta ut och arbeta med vissa enstaka elever eller i mindre 
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grupp med några elever som har det behovet för att lättare kunna koncentrera sig vid vissa typer av 

arbeten, det är även ett bra stöd inne i klassrummet. Vi skulle inte klarat att nå en lika hög 

måluppfyllnad om vi inte hade samundervisningen, då vi kan dela upp eller hinna med att 

stötta/hjälpa de elever som behöver stöd. 

 

De har två lektioner i veckan, en av lektionerna har legat som näst sista på en av deras långa dagar 

(torsdag) och den andra har legat som sista lektion fredagar. Många elever har svårare att orka 

under eftermiddagarna, så detta har varit lite mer utmanande att få alla elever delaktiga och att de 

ska orka hålla koncentrationen och fokus uppe. På den ena dagen är lektionen 100 minuter, så där 

lägger vi även in bensträckare vid behov eller ser till att bryta av med olika typer av 

arbetsuppgifter/inlärningssätt för att de ska orka med fram till slutet. Detta gör att de brukar orka 

med slutet av lektionerna bättre och vad som görs när på lektionen blir viktigt, då de oftast är 

väldigt trötta precis innan de slutar.  

 

Vi arbetar inom teman för att eleverna lättare ska kunna ta till sig ämnet och inte behöver ha flera 

områden samtidigt. Så jag arbetar med biologoområden vissa perioder, fysik-, kemi- och 

teknikområden andra perioder på läsåret. Att vi har båda lektionerna i veckoslutet är sårbart då det 

försvinner mycket tid om det t.ex. blir röda dagar/ledigheter och vi inte har så mycket tid att hinna 

med alla områden på. 

 

Vi har arbetat i grupp, enskilt och gemensamt. Det har varit genomgångar, diskussioner, filmer, 

bok, arbetsblad, grupparbete, arbete på Chromebooks i Classroom samt praktiskt arbete med 

enklare konstruktioner. Vi arbetade mycket med konstruktioner och de fick bland annat bygga en 

bro med glasspinnar. Märkte att många elever var mer motiverade och delaktiga i mer praktiska 

uppgifter. 

 

Något vi gjorde i början av teknikområdena var att prata igenom vilka arbetssätt eleverna gärna vill 

ska komma i arbetsområdet (inom möjliga ramar), så tog jag hänsyn till det när jag planerade. De 

mer praktiska och konkreta områdena samt att eleverna märkte att det de sagt även kom under 

arbetsgången bidrog till deras motivation och de flesta deltog aktivt och arbetade på bra under 

områdena. Fler visade även på högre kunskaper. 

 

Kultur och utbildningsnämndens mål 

Åk 3 

Nationella ämnesprov åk 3      

Nationellt prov (%) 2017/2018 2018/2019 2019/2020 
 F P To F P To F P To 

Svenska 88 88 68 78 20 56   - 

Svenska som andraspråk  50 50 50 0 0 0   - 

Matematik 58 71 65 36 18 27   - 

 

Pga Coronapandemin fattade Skolverket beslut att ställa in alla nationella prov under perioden från 

och med 30 mars och resten av vårterminen. Beslutet gällde samtliga skolformer där nationella prov 

genomförs. När det gäller åk 3 var bestämmelserna som sådana att pedagoger kunde använda delar 

av nationella proven i den ordinarie undervisningen, men utan att rapportera in resultat till 

Skolverket. 
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Måluppfyllelse åk 3 

Måluppfyllelse 2017/2018 2018/2019 2019/2020 
 F P To F P To F P To 

Svenska 90 100 95 73 33 52 79 73 76 

Svenska som andraspråk  50 50 50      50 

Matematik 80 100 92 55 25 39 71 86 77 

 

 

Åk 6 

Nationella ämnesprov åk 6 

Måluppfyllelse 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

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

Svenska 100 88 92 90 64 76 92 60 77 

Svenska som andraspråk  100 100 50  50  50 50 

Matematik 75 89 85 50 55 52   - 

Engelska         - 

 

  

Åk 6 
Måluppfyllelse åk 6 vårterminen 2019-2020 

 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

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

Bild 100 78 85 100 82 91 100 92 96 

Engelska 88 78 81 67 82 74 77 75 76 

Hem- och konsumentkunskap 100 100 100 100 91 96 92 100 96 

Idrott och hälsa 100 61 73 67 82 74 85 83 84 

Matematik 100 67 77 67 64 65 69 58 64 

Modersmål  100 100 100  100   * 

Musik 100 89 92 92 73 83 92 92 92 

Naturorienterande ämnen          

     Biologi 100 83 88 92 55 74 92 92 92 

     Fysik 100 83 88 75 64 70 100 92 96 

     Kemi  100 89 92 100 64 83 92 92 92 

(Samhällsorienterande ämnen          

     Geografi 100 72 81 100 73 87 100 92 96 

     Historia 100 83 88 100 82 91 92 83 88 

     Religionskunskap 100 83 88 83 73 78 92 92 92 

     Samhällskunskap  100 78 85 100 73 87 85 92 88 

Slöjd  100 72 81 100 64 83 92 83 88 

Svenska 100 88 92 90 55 71 85 83 84 

Svenska som andraspråk  100 100 100  100   * 

Teknik  100 83 88 100 55 78 100 92 96 

 

*=för få elever för att ta med i statistiken.  

 

Jämförelse betyg och resultat NP 
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Pga Coronapandemin fattade Skolverket beslut att ställa in alla nationella prov under perioden från 

och med 30 mars och resten av vårterminen. Beslutet gällde samtliga skolformer där nationella prov 

genomförs. Eftersom beslutet fattades i slutet av mars hann åk 6 genomföra NP i sv, sva men inte i 

något annat ämne.  

 

Svenska och svenska som andraspråk 

 

Vi ser att betygen är generellt högre än resultatet på nationella provet.  Bland pojkarna är det två 

elever som fått F på nationella men E i betyg. Det beror på att vi individanpassat undervisningen för 

att eleverna ska få träna på de delar de presterade sämst på.  Bland flickorna så är det en elev som 

har fått godkänt betyg på nationella proven men F i betyg. Det beror på hög frånvaro.  

 

 

Ogiltig frånvaro 
 

 
Ogiltig 
frånvaro 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

 F P To F P To F P To 
År 1-6          

 

I kommunen finns en rutin för att tidigt fånga upp betydande skolfrånvaro i grundskolan. Den är 

initialt framtagen av Barn- och utbildningsförvaltningen i Karlskoga och Kultur- och 

utbildningsförvaltningen i Degerfors. I slutet på förra läsåret reviderades den i Degerfors för att bli 

tydligare och mer användarvänlig. Rutinerna har utgångspunkt i Skolverkets allmänna råd för 

arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan (2012) 

samt Skollagen 2010:800.  

  

All närvaro/frånvaro registreras i vår lärplattform Edwise. Om en elev i grundskolan/grundsärskolan 

utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten, ska rektorn se till att elevens 

vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande. Om det finns särskilda 

skäl behöver elevens vårdnadshavare inte informeras samma dag. Kommunen ska se till att eleverna 

i dess grundskola och grundsärskola fullgör sin skolgång 

(Skollagen 2010:800, 7 kap).   

  
 Vid betydande skolfrånvaro (ex oanmäld frånvaro, anmäld frånvaro som överskrider 10% och som 

ger anledning till oro, frånvaro enstaka tillfällen som ger anledning till oro) använder vi 

”frånvarotrappan”. Trappan bygger på dialog med elever och vårdnadshavare i olika steg med 

utgångspunkt i det som fungerar kring eleven för att stärka möjligheten till ökad närvaro. Insatser 

som vidtas dokumenteras.  

 

 

Den största delen av vår frånvaro är anmäld, men den kan ändå ha sin grund i ”att vara ogiltig”. 

Viktigt att vi fortsätter jobba med vår rutin ”frånvarotrappan” och tydliggöra olika roller/ansvar för 

mentorer och elevhälsa.  

Under ht följdes elevfrånvaron upp på månadsbasis (enlig rutinen). Under vårterminen 

intensifierades detta arbete i o m Covid 19. From mitten av mars har vi systematiskt jobbat med tät 

uppföljning av elevfrånvaro för att skapa möjligheter till rätt stöd för elever. Pedagoger har följt upp 

och elevhälsan har sedan veckovis analyserat för att få en helhetsbild på gruppnivå men även för att 
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sätta in rätt stöd på individnivå. Mentorer har skickat med skolarbete hem, representanter för 

elevhälsan har haft kontakt med vh samt samverkan mellan pedagoger/elevhälsa/studiehandledare 

har skett gällande dialogen med vårdnadshavarna.  

 Anledning till frånvaro?  

 

 När hade ni mentorer senast kontakt med vh?  

 

 Har eleven relevant skolmaterial hemma att jobba med?  

 

 Finns det oro för måluppfyllelsen?  

 

 Finns det social oro för barnet när barnet inte är i skolan?  

Några elever har haft mycket hög frånvaro under perioder av vårterminen men de allra flesta har 

återkommit till skolan fr o m mitten/slutet av maj. Två ärenden med betydande frånvaro har av 

rektor anmälts till Barn och utbildningsnämnden.  

 

 

Åtgärdsprogram 

 
Åtgärdsprogram 2017/2018 2018/2019 2019/2020 
 F P To F P To F P To 
År 1-6 3 15 18 7 10 17 8 9 18 

 

Särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning 

 
Särskild 
undervisning 
eller enskild 
undervisning 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

 F P To F P To F P To 
År 1-6 0 3 3 0 0 0 0 0 0 

 

Anpassad studiegång 

 
Anpassad 
studiegång 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

 F P To F P To F P To 
År 1-6 1 5 6    1 1 2 

 

Dessutom har en elev varit sjukskriven stor del av vårterminen 2020.  

Studiehandledning på modersmål 

 



  

P

A

G

E 

1

Studiehandled
ning på 
modersmål 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

 F P To F P To F P To 
År 1-6 7 5 12 7 9 16 13 9 22 

 

22 elever, dvs 13% av våra elever på Parkskolan åk 1-6, är nyanlända och har kommit till Sverige 

efter juni 2016. Knappt en tredjedel av dessa elever har kommit efter 2018. Vi har haft 

studiehandledning i arabiska och tigrinja.  

Dessutom har ytterligare sju elever fått språkstöd av studiehandledare. Dessa elever kom till Sverige 

2014/2015.  

 

 

 

Elevenkät 

         Åk 2  Åk 5 

Stimulans:                     Genomsnitt    Genomsnitt 

 

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära  

mig mer        3,68 (3,61) 2,63 (2,74)  

 

Jag känner att jag lär mig viktiga saker i skolan   3,95 (3,79) 3,19 (3,30) 

 

 

Anpassning efter elevens behov/Utmaningar:   

    

Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag  

behöver det        3,95 (3,54) 3,70 (3,68) 

 

Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så  

att jag förstår        3,91 (3,67) 3,59 (3,60) 

 

Jag känner att jag kan få svårare uppgifter om jag  

vill nå ett högre betyg       3,73 (2,00) 3,07 (2,94) 

 

Samtliga enkätfrågor inom detta område visar för åk 2 på högre siffror än tidigare. I åk 5 visar 

enkäten att vi haft svårare att väcka nyfikenheten hos eleverna och samt att upplevelsen av att ha 

lärt sig viktiga saker i skolan är lägre än tidigare. När det gäller anpassningar efter elevernas behov 

hamnar statistiken på liknande nivå som tidigare med marginell förbättring inom ett par områden. 

Då statistiken endast är kopplad till ett begränsat antal elever (25-30 elever/klass) handlar en 

förändring på 1-2 tiondelar om enstaka elever.  

 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

 

För att få en bättre samundervisning på hela skolan önskar vi att det finns med i kalendariet att det 
står samundervisning/gemensam planeringstid en gång i veckan.  Då ska det inte kallas till andra 
möten o.s.v.  
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I musik och idrott är det viktigt att det finns kontinuitet i vem som är den andra pedagogen. Lättare 
att samarbeta och samplanera när det inte är för många pedagoger inblandade.  

 

 

7. Elevernas ansvar och inflytande  
 

 

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

elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv 

del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. 

Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och 

mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom 

ramen för deras inflytande över utbildningen. 

 

 

 

 

 

 

Elevenkät 

 

 

         Åk 2  Åk 5 

Delaktighet och inflytande                     Genomsnitt    Genomsnitt 

 

Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter   3,77 (3,39) 2,96 (3,11) 

 

På lektionerna är vi elever med och bestämmer hur vi skall  

arbeta med olika skoluppgifter     3,5 (2,43) 3,22 (2,72) 

      

    

Tillit till elevens förmåga:    

 

Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla  

ämnen         3,95 (3,77) 3,52 (3,79) 

    

ENHETENS MÅL 

 

- Ge eleverna god information om kunskapsutveckling och social utveckling 

 

- Öka elevernas möjlighet till inflytande över utbildningens utformning utifrån stigande 

ålder. 

 

 

Hur når vi målen: 
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- Vidareutveckla elevens val åk 3-6, så att eleverna får mer inflytande. 

 

- I samarbete med UNICEF ”Rättighetsbaserad skola” ska arbetet med elevernas delaktighet i 

upprättandet av pedagogiska planeringar (undervisningens innehåll och arbetssätt) utvecklas 

i syfte att öka elevernas motovation för undervisning i skolan. 

 

- Använda Skolverkets omdömesblankett (åk 1-2), som hör ihop med IUP-blanketten, för att 

tydliggöra elevens kunskapsutveckling. 

 

- Skriftliga omdömen ska skrivas och kommuniceras med eleverna i nära anslutning till 

avslutat arbetsområde. 

 

 

 

UTVÄRDERING OCH ANALYS  

 

Unicef – rättighetsbaserad skola 

 

LBT:  

 

Planerade åtgärder och utvärdering av dessa:  

 

 

 Kunskap om barnkonventionen. Alla på skolan får kunskap om principerna i 

barnkonventionen och förstår hur dessa relaterar till skolans miljö och sina egna roller. 

(Artikel 42 i barnkonventionen) 

 

 Ökat elevinflytande. Varje elev ges regelbundna möjligheter att delta i skolans utveckling 

och uttrycka sin mening och höras i frågor som rör henne/honom. Beslutsfattare ges 

möjlighet att beakta barnens åsikter och ge återkoppling kring beslut. (Artikel 12) 

 

 Engagemang för sina och andra barns rättigheter. Eleverna ges regelbundna tillfällen i 

samtliga ämnen att lära sig mer om sina och alla andra barns rättigheter i världen och bli 

aktiva utövare av dessa, både i relation till sig själva, varandra och i solidaritet med andra. 

Eleverna uppmuntras att agera både lokalt och globalt. (Artikel 4, 2, 12) 

 

 Implementering: Barnkonventionens principer praktiseras i verksamheten. 

Barnkonventionen genomsyrar skolans visioner, värderingar och mål. Skolledning arbetar 

med en tydlig förankring av barnkonventionen i alla led. Principerna i konventionen 

praktiseras i de vardagliga kontakterna mellan lärare och elever och används som 

referenspunkt i utarbetande av regler och förhållningssätt. (Artikel 4) 

 

 

Arbetet under läsåret har till mångt och mycket sammanfallit med vårt främjande arbete med 

värdegrund. Pärmar med material har presenterats på APT och ytterligare pärmar har köpts in för att 

göra materialet mer lättillgängligt. En gemensamma övning har gjorts och sedan följts upp på 

elevråd. Dessutom har klasser valt egna övningar, exempelvis på elevens val åk 3-6, och arbetet 
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avslutades med en utställning i idrottshallen för samtliga elever på skolan. Tanken på ett RBS-

föräldramöte blev aldrig verklighet pga Covid-19.  

 

Arbetet med RBS skola startade upp med en nollmätning samt en föreläsning för samtliga 

pedagoger med Mikael Blixt från Unicef. Under elevernas första skolveckor genomförde även de en 

nollmätning i sina klasser. För att underlätta för våra yngre klasser använde man sig av 

fadderklasser från åk 4-6 vid genomförandet. Under höstterminens kommungemensamma LBT 

diskuterades RBS och skolorna utifrån nuläget i arbetet och representanter lämnade tips och ideer 

till varandra.  

 

Mikael Blixt deltog också i höstterminens första föräldraråd (kommungemensamt för f-6).  

 

Förstelärarna har på pedagogiskt forum lyft fördelen med att dela pedagogiska planeringar med 

varandra för att få en likvärdighet i kommunen. De betonade samtidigt vikten av att låta eleverna 

vara delaktiga v g undervisningens innehåll och arbetssätt. Pedagogerna fick sedan i tvärgruppen 

också i tvärgrupper skriva en pedagogisk planering utifrån kap 1 i Lgr 11. 

 

Rektorsgruppen har tidigare läsår tagit fram riktlinjer för planering, betyg och bedömning, även där 

med ett förtydligande om elevdelaktigheten. Förstelärarna pratade också om skillnaden på omdöme 

(vad kan utvecklas för att nå nästa nivå) samt pedagogiskt planering (mål, arbets-, bedömningssätt) 

då dessa båda dokument ibland tenderat att likna varandra.  

 

Pedagogerna på Parkskolan har därefter arbetat konkret i sina olika klasser. Arbetet har följts upp i 

arbetslag samt individuellt i medarbetarsamtal. Tid har också avsatts på APT i början av 

vårterminen för att titta på material och gemensamma övningar i personalgruppen utifrån RBS-

pärmen.  

 

Pedagogerna:  

 

I elevenkäten ser vi att elever i år 2 än i år 5 upplever att vi lyssnar på deras åsikter. Vi tror att detta 

beror på att eleverna inte tycker att vi lyssnar på dem om de inte får exakt som de vill, om man t.ex. 

inför en utflykt röstar om vi ska äta korv eller hamburgare och flest elever röstade på korv. Då kan 

den elev som röstade på hamburgare tycka att vi inte lyssnade på deras åsikt. Det betyder att vi 

måste förtydliga att framföra sin åsikt betyder inte att man alltid får som man vill.  

 

Fler elever i både årskurserna än förra året upplever att de får vara med och bestämma hur vi ska 

arbeta med olika uppgifter i skolan. Det tror vi beror på att vi tydligare säger att ”nu är ni med och 

bestämmer detta”. 

 

Under året har elevrådet skicket ut uppgifter att göra inför eller efter en träff. Det har gjort att 

eleverna har blivit mer delaktiga och aktiva och mentorstiden har kunnat användas på ett bättre sätt.  

Vi har bl.a. arbetat med uppgifter från UNICEF-pärmen. Årskurs 1-3 upplever svårigheter för 

eleverna att förstå kopplingen mellan de olika delarna i uppgiften. Önskemål att uppgifter från 

elevrådet är mer åldersanpassade eller att vi är bättre förberedda på att anpassa uppgifterna utifrån 

den elevgrupp vi har. 

 

År 3-6 har startat upp arbetet med Unicef. Bra diskussioner i år 4 och 5, många ämnen som 

diskuterades. Fyrorna gjorde en övning som handlade om respekt och attityd. Eleverna var väldigt 

delaktiga i övningen och förstod hur de skulle göra den. Det var bra diskussioner kring ämnet och vi 

försökte göra kopplingen mellan det de gjorde och hur det fungerar i verkliga livet. De flesta elever 

förstod syftet med övningen.  Femmorna arbetade med en övning som handlade om prestationer och 



  

P

A

G

E 

1

om man alltid måste kunna allt perfekt för att få delta. Det var kopplat till ämnet idrott och vi fick 

snabbt en bra diskussion där eleverna själva kunde ge exempel på hur det är i vardagen. De kom 

också med förslag när man faktiskt måste vara bäst, t.ex. om man är elitidrottare och ska ta en plats 

i laget. Men de var också rörande överens om att man i skolan måste låta alla vara med, för att här 

ska alla få vara med oavsett vilken nivå man är på. 

 

Ibland märker vi att eleverna i teorin vet hur det ska vara och hur de ska bete sig mot varandra, men 

de kan inte alltid följa dem i praktiken.  

 

Vi jobbar hela tiden för att öka elevernas delaktighet. De har t.ex. fått vara med och bestämma hur 

sommaravslutningen ska vara då den inte blir som vanligt utan kommer att firas i varje klass. Vi har 

i de flesta sammanhang låtit eleverna var med och reflektera och tycka till om arbetssätt, innehåll, 

studiero, trivselreglerna och klassrumsreglerna. Vi försöker konkretisera ordet delaktighet så att de 

blir medvetna om vad och hur och när de är med och bestämmer. 

 

En av frågorna i elevenkäten handlar om mänskliga rättigheter. Förvånande nog visade den ett 

nedåtgående resultat jämfört med föregående läsår. Det var alltså färre elever som enligt 

elevenkäten hade koll på mänskliga rättigheter.  

 

I juni gjordes RBS-enkäten igen för att kunna jämföras med nollmätningen. Återigen var faddrar 

behjälpliga för de yngre eleverna.  

 

I den framgår att både pedagoger och elever ökat sina kunskaper om mänskliga rättigheter.  

Elevenkäten och RBS-enkäten genomfördes väldigt nära i tid. Att ha liknande frågeställningar i 

olika utvärderingsverktyg och därmed få olika data för samma områden försvårar analysen av dem.  

 

Har du hört talas om barnkonventionen? 

Nollmätning, aug 2019    juni 2020 

50% (4-6)      91% (4-6) 

27,3% (F-3)      70,3% (F-3) 

 

50,7% av elever i 4-6 anger att de skulle kunna säga fyra rättigheter jämfört med 13,8% i aug.  

 

Pedagogerna har blivit tryggare med vad skollagen säger om barns mänskliga rättigheter. 

Nollmätning, aug 2019    juni 2020 

76,9%   100% 

 

Pedagoger jobbar också i större utsträckning med att förmedla kunskap om barns rättigheter i 

undervisningen. 

Nollmätning, aug 2019    juni 2020 

76,9%       95,2% 

 

Både elever 4-6 och pedagoger beskriver att det finns lättlästa versioner av handlingsplaner som 

är skrivna så att elever förstår dem.  

 

De yngre eleverna, F-3, uppger att vuxna i större utsträckning än tidigare pratar om att alla elever 

får vara som de vill. Enkäten visar också på en ökning när det gäller att de blir tillfrågade vad de 

tycker. 74,8% av eleverna menar att barnen är snälla mot dem. 73,9%, en nedgång från 

nollmätningen (82,7%) känner sig trygga överallt på skolan.  

 

Hos de äldre eleverna, 4-6, har tryggheten ökat från 78,5% till 80,6%. Eleverna anger också en 



  

P

A

G

E 

1

ökning gällande deras upplevelse av att vuxna reagerar när något blir dåligt behandlad. 86,6%, även 

det en högre siffra än i nollmätningen, vet vem de kan vända sig till om något känns fel/om de blir 

dåligt behandlade. 37,3% av eleverna på mellanstadiet menar att alla elever får vara som de vill utan 

att bli retade (jämfört med 30,8% vid nollmätningen). Junimätningen visar på negativa siffror 

gällande om de behandlas rättvist av vuxna, om de har möjlighet att komma med förslag om hur 

skolan ska blir bättre. 49,2%, jämfört med 40,3%, tycker att vissa elever får prata mer än andra i 

klassrummet.  

 
Fler elever i år 2 tycker att deras lärare förväntar sig att de ska nå skolans mål. År 5 har ett lägre 

resultat än förra året. Det tror vi beror på att vi inte är nog tydliga med hur vi pratar med eleverna 

om deras måluppfyllelse och hur de ska göra för att nå de förväntade målen. Vi skriver förvisso i 

omdömena vad de ska göra men det är ett fåtal elever och föräldrar som läser dem. Alltså behöver 

vi hitta ytterligare sätt att förmedla detta till eleverna.  

 

År 3-6 elevens val (pedagogerna): inför detta läsår fick eleverna vara med och ge förslag på vad de 

vill göra, vi sammanställde det och utifrån de förslag som flest elever lämnade kunde vi täcka upp 

hela läsåret. De har läst ett ämne i tre veckor, inom varje område har eleverna haft möjlighet att 

påverka/bestämma vad de vill göra. Vi upplever att det har varit lugnare och mindre konflikter 

under dagen jämfört med tidigare. Fler elever har varit delaktiga och det har varit lättare att hitta 

anpassade uppgifter för de elever som inte klarar av ämnet som klassen har. Vi funderar på om det 

går att individanpassa ytterligare så att elever jobbar med det de själva vill/behöver/utifrån IUP? 

Ytterligare ett tillfälle att jobba med eleverna, att hjälpa dem att nå högre kunskapsutveckling.  

 

Vad gäller elevens val så behöver vi göra om det till nästa år så att eleverna upplever att de får vara 

med och bestämma mer vad vi ska göra och framförallt så att de upplever att de är med och 

bestämmer. Vi har fått från ledningen att vi måste göra om, men hur? Vi har nu provat flera olika 

sätt men inget har varit riktigt bra. Vi önskar att ledningen tillsammans bestämmer hur vi ska göra 

och att det blir lika på alla skolor.  

 

För att öka elevernas delaktighet och inflytande över sin egen undervisning vill vi göra eleverna 

mer delaktiga på utvecklingssamtalet. De blir mer medvetna om vad de är bra på och vad de 

behöver träna på.  

 

År 1-3 har jobbat med elevens val på ett annat sätt. De har t.ex. några veckor i slutet på 

höstterminen arbetat med elevernas IUP:er och de mål som satts upp där. Eleverna kunde då också 

välja att vara med i skolans luciatåg. En del elever var motiverade till att jobba med sitt IUP-mål 

och en del hade svårt att förstå varför de inte fick göra samma som kompisarna. Därför måste vi bli 

tydligare när vi upprättar elevernas IUP tillsammans med elever och vårdnadshavare. 

 

Eleverna i sin tur tycker inte att detta sätt har varit bra, de kallar det för lärarens val. Vi är igen 

tillbaka till att eleverna inte upplever att de får vara med och bestämma om de inte får exakt det som 

de valt att de ville göra. 

 

Samma sak har vi sett när det gäller veckans uppdrag - “jag har inte bestämt det”. Vi har haft 

diskussion i klasserna om att alla fått lämna förslag - att alla fått varit delaktiga. Att köra uppdragen 

två veckor i taget har varit bra, då hinner alla med att genomföra dem åtminstone en gång. 

 

Från första matrådet i höstas så fick eleverna vara med och önska maträtter till en önskevecka. Det 

har varit en stor besvikelse bland eleverna över att de fått lämna en veckomeny i höstas med 

önskemat, men de har inte fått något gensvar för det. Under våren togs det upp det igen om att alla 

ska få lämna önskemat och att varje skola ska få en maträtt. Önskevecka blir sista skolveckan.  



  

P

A

G

E 

1

 

År 6 önskade att få göra bedömningsuppgifter oftare så att omfånget på uppgiften inte blev så stor. 

Det har de främst gjort i NO och SO, man har då jobbat med ett område genom att dela upp det i 

flera områden och göra uppgifter där de får visa en bit i taget vad de kan. Mindre prov gör att de 

orkar skriva mer utvecklande svar. Också att få skriva svar med digitala hjälpmedel har lett till att 

de orkar skriva längre svar. Vi märker att eleverna bli mer motiverade när de fått vara med och 

bestämma hur eller vad de ska göra. 

 

 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

 

Vi behöver fortsätta att utveckla vårt arbete med elevens val. 

 

Vi jobbar medvetet med att berätta för eleverna att de är delaktiga, att de får påverka 

undervisningen, även om de inte alltid får som de vill. 

 

Vi kan förbättra veckans uppdrag genom att se till att de uppdrag vi har är saker som kan 

vara ok för alla. 

 

Lärarna i år 6 ser att fler elever når en högre nivå när de delar upp bedömningsuppgifter på 

detta sätt. Det betyder att fler av oss behöver tänka på detta vis när vi bedömer våra elever.  

 

Vi vill att elevrådet fortsätter att arbeta på samma sätt under nästa läsår. 
 

 

 8. Skola och hem 
 

 

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa bästa 

möjliga förutsättningar för barns och ungdomars utveckling och lärande 
 

 

 

Klagomål 

 
Antal klagomål 2017/2018 2018/2019 2019/2020 
 Ht Vt To Ht Vt To Ht Vt To 
År 1-6 - - - - - -   2 

 

 

Två formella klagomål via kommunens klagohantering har inkommit rörande verksamheten åk 1-6. 

Skolan har fått två anmälningsärenden till Skolinspektionen varav det ena gick tillbaks till 

kommunens klagomålshantering. Det ärendet fick bedömningen ”huvudman har vidtagit tillräckliga 

åtgärder”. Det andra ärendet inkom sent på vårterminen och svar till huvudman har precis skickats 

in.   
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ENHETENS MÅL 

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

sina barns utbildning. 
 

- Ge föräldrarna god information om kunskapsutveckling och social utveckling. 
 

 

Hur når vi målen: 

 

- Använda Skolverkets omdömesblankett (åk 1-2). Som hör ihop med IUP-blanketten, för att 

tydliggöra elevens kunskapsutveckling. 

 

- Ta upp punkten angående elevernas vistelse på fritidshemmet, som är förberedd av 

fritidspersonal tillsammans med eleven. 

 

 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

 

Pinochiosamarbete med socialtjänsten har startats upp i ett fåtal fall detta läsår. Samarbetet har inte 

fått positiv inverkan på måluppfyllelsen för elever då den till mångt och mycket uteblivit pga 

svårigheter att få till möten med familjer.  

Vi har genomfört utvecklingssamtal med alla elever och vårdnadshavare. Samtalen genomfördes v 

5, 6, 7 och 9. Vi upplever att många elever är tysta och har svårt att hitta på ett IUP- mål. I 

arbetslaget diskuterar vi hur vi ska göra för att få eleverna och vårdnadshavarna mer delaktiga samt 

känna sig förberedda inför utvecklingssamtal. Eftersom många elever inte säger så mycket på 

samtalen så tror vi att de inte upplever samtalen som positiva. För att öka delaktigheten behöver vi 

utveckla lappen som vi skickar hem inför utvecklingssamtalet.  

Årskurs 2 har under utvecklingssamtalet fyllt i en ”IUP-lapp” för varje elev tillsammans med 

vårdnadshavare. De har arbetat med IUP- målen under lektionstid. Pedagogerna och elever 

uttrycker att det har tydliggjort kunskapsmålen. Under vårterminens utvecklingssamtal hade fritids 

förberett en lapp om elevernas trivsel. Under läsåret har årskurs 1 och 2 använt Skolverkets 

omdömesblankett som ett komplement till de skriftliga omdömena. Det blir tydligare för både 

elever och vårdnadshavare. Alla vårdnadshavare har varit mycket positivt till tydligheten i 

omdömesblanketten. Vi upplever att vårdnadshavare visade större intresse för elevernas 

kunskapsutveckling.  

Det var inte så stor uppslutning som vi hade hoppats på i åk 1 föräldramöte. Vi funderar på hur vi 

kan få hit fler vårdnadshavare på mötena.  Det var ganska stor uppslutning på åk 3 föräldramöte. 

Mentorerna upplevde att de fick många frågor som var svåra att svara på. En tanke är att någon mer 

är med, kanske rektor/bitr. rektor/specialpedagog. Ändra upplägg på föräldramöte och 

utvecklingssamtal. Information från oss till föräldrar, vi önskar istället öka delaktigheten från elever 

och föräldrar. Vi vill lägga fokus på utveckling - att tillsammans diskutera hur eleven kan bli bättre. 
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Förslag att skicka hem IUP-blankett med just nu-läget ifylld, fundera på vad man vill utveckla 

hemma tillsammans.  

F-klass och årskurs 1 har haft ett samarbete kring Astrid Lindgren. Temaarbetet avslutades med att 

vårdnadshavare bjöds in till en musikal och utställning i aula. Det var stor uppslutning och många 

vårdnadshavare uttrycker att det var en trevlig kväll tillsammans. Vi pedagoger upplevde att 

vårdnadshavare uppskattande inbjudan. Vi har sett att åk 1 tar ett större ansvar än tidigare för de 

yngre eleverna. Vi upplever att de samarbetar bra och har stor motivation, visar och glädje i detta 

arbete. De visar sig som goda förebilder. Alla kan bidra med något och vi-känslan har ökat. 

Vårdnadshavare har haft möjlighet att fylla i Skolinspektionsenkäten. Svarsfrekvensen för 

grundskolan låg på 35%.  

 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

 

- Gemensam blankett (skola och fritids) inför utvecklingssamtalet. 

- Arbeta med ny IUP innan samtalet 

- Utveckla våra föräldramöten 

 

 

9. Övergång och samverkan 
 

 

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

elevs mångsidiga utveckling och lärande. För att stödja elevernas utveckling och lärande i ett 

långsiktigt perspektiv ska skolan också sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med 

förskolan samt med de gymnasiala utbildningarna som eleverna fortsätter till samarbetet ska 

utgå från de nationella mål och riktlinjer som gäller för respektive varsamhet. 

 

 

 

ENHETENS MÅL 

 

- Stärka övergång mellan förskola, förskoleklass och skola.  

- Öka samverkan i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd. 

 

Hur når vi målen: 

 

- Arbetslagen organiseras f-2 och 3-6 

 

- Vid behov ska fritidspersonalen vara med vid upprättandet av extra anpassningar och 

särskilt stöd samt vid analysen av insatta åtgärder. 

 

- Utveckla former för fadderverksamhet på skolan. 

 



  

P

A

G

E 

1

 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

 

Årskurs 1 och förskoleklass har gjort utflykter tillsammans och åk använder även F-klassens lokaler 

regelbundet. Dessa klasser har även jobbat med FN ihop samt genomfört ett temaarbete om Astrid 

Lindgren med avslutande musikal för föräldrar. Vid detta tillfälle deltog även rektor.  Eleverna och 

vårdnadshavare var mycket nöjd med musikalen. 

Fadderverksamheten i åk 2 och 6 har fungerat väldigt bra. Sexorna tar stort ansvar och är delvis 

med och planerar aktiviteterna. När vi utvärderar tillsammans med åk 2 är de mycket nöjda. Nästa 

läsår behöver vi organisera fadderverksamheten så att samverkan sker på detta sätt: åk 1 och 4, åk 2 

och 5 åk 3 och 6. I samarbetet mellan F-1 så tar ettorna ansvar för de yngre eleverna. Vi ser att ettor 

och förskoleklasselever leker mer tillsammans på rasterna och ju mer terminen gått har detta stärkts. 

Förskoleklassen fortsätter samarbetet med årskurs 1. 

Under höstterminen hade årskurs 1 och 2 praoelever från Stora Vallaskolan. Det är en stor tillgång 

att ha en prao-elev. Eleverna uppskattar praon och det är lätt att hitta meningsfulla uppgifter som 

praon kan hjälpa eleverna med. Prao-eleverna är med ute på alla raster vilket uppskattas av de små. 

Rektor tillsammans med elevhälsan skapade vid läsårsstart förutsättningar för reflekterande EHT 

två tillfällen/arbetslag under ht. Pedagogerna förberedde till detta frågeställningar på gruppnivå som 

de ville lyfta för att få nya infallsvinklar från elevhälsan. Specialpedagog gick igenom 

“ärendegången” för denna samtalsmodell på kompentensutvecklingsdagarna i augusti och aktuella 

dokument lades ut i personalrummet på vår lärplattform Edwise. 

Frågeställningar som bl a lyfts: Vilka ska vårt nästa sociala och pedagogiska mål vara? Hur får vi 

arbetsro i våra klasser? Hur hantera konflikter mellan klasser/grupper? Pedagoger har vid dessa 

tillfällen tillsammans fått fler infallsvinklar gällande frågeställningarna och åtgärder/insatser på 

olika nivåer har fastställts gemensamt för att nå kortsiktiga och långsiktiga mål. Klasserna i 

arbetslagen har kunnat hjälpa varandra och i många fall har det också visat sig att de har 

gemensamma utmaningar.  

Vårens inplanerade reflekterande EHT har ställts in. Inskickade frågeställningar kopplade till 

organisation för elevernas bästa samt kränkningsärenden skjuts därför fram till nästa läsår.  

I september genomfördes uppföljning på överlämnande F-1 samt 3-4 med avlämnande, mottagande 

pedagoger, specialpedagog och skolledning. Åk 3-4 ställs in pga frånvarande pedagog. När det 

gällde åk 1 ändrades efter detta strukturen för idrott för att möta elevernas/klassens behov. Denna 

ändring fick positivt utfall. 

Under läsåret har många pedagoger utnyttjat möjligheten till att träffa elevhälsan på ”Öppet EHT”. 

För flera av de elever som lyfts har olika insatser testats och utvärderats med korta avstämningar 

och för flera av dem har vi nu hittat fungerande åtgärder. Uppföljningar har gjorts på 

klasskonferenser, på Öppet EHT och på reflekterande EHT. Insatserna kopplade till de olika 

frågeställningarna har varit gynnsamma och i vissa fall behövs nya insatser. Fritidspersonal har vid 

behov varit på olika möten. Det har varit mycket positivt att få en helhetssyn över barnet skoldag 

samt hur vi tillsammans kan arbeta vidare. Ett förlag till nästa läsår är det mentorerna skickar/ delar 

dokument med inblandade pedagoger vilket också leder till en större samsyn. 
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Arbetslagen har detta läsår i många sammanhang organiserats i 1-3 och 4-6. F-1-2 har dessutom 

haft träffar. Nästa läsår tycker vi att arbetslagen ska delas upp F-3 och 4-6. Under året har olika 

konstellationer skapat förvirring hos pedagogerna. Det blir en naturligare delning eftersom dessa 

årskurser arbetar mot samma kunskapskrav. Årskurs 3 är med 4-6 vid planering av elevens val. 

Under året pedagoger i årskurs 3 upplever att de hamnar mellan två arbetslag. Det skulle gynna hela 

arbetslaget att organisera oss F-3 och 4-6. Det blir lättare att föra pedagogiska diskussioner som 

främjar alla.  

 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER  

- Organisera fadderverksamhet under kommande läsår 

- Ett förslag på arbetslag F-3 och 4-6 

 

10. Skolan och omvärlden 
 

 

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

fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de 

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

arbetslivet och närsamhället i övrigt. 
 

 

 

ENHETENS MÅL 

 
- Plan för Studie- och yrkesorientering. 

- Bemannat skolbibliotek 
 

Hur når vi målen: 

 

- Följa arbetsplanen för åk 1-6 samt arbeta efter bilagan ”fastställda SYV-lektioner” 

Undervisande lärare ansvarar för att planen genomförs. 

 

- Utveckla formerna för ökat elevinflytande i arbetet med SYV-planen. 

 

- Kontinuerligt stöd från huvudbiblioteket 

 

- Vi arbetar kontinuerligt för att motverka traditionella könsmönster som begränsar elevernas 

val och utveckling. 
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UTVÄRDERING OCH ANALYS 

Skolledningen påminde om fastställda lektioner för studie- och yrkesvägledning (SYV) vid 

läsårsstarten. Syv- lektionerna visades på APT i sep samt på studiedagen i oktober som en del i 

jämställdhetsarbetet. Under hösten besökte även Anna-Lena Vestervall, kommunens studie- och 

yrkesvägledare pedagogerna på Parkskolan och berättade om gällande plan samt att den kommer 

revideras inför nästa läsår. Anna-Lena besökte även klasser under vårterminen.  

Arbetet med SYV-planen ingår i so-undervisningen i årskurs 1-3. I vår undervisning försöker vi 

välja bilder och filmer medvetet för att motverka traditionella könsmönster. Vi pratar om att alla 

kan sikta på att utbilda sig till vad man vill, oavsett kön. Med jämna mellanrum har vi diskussioner i 

klasserna om könsroller och familjekonstellationer. Vi ser att eleverna är medvetna och “ser förbi” 

traditionella könsmönster.  Årskurs 3 har under vårterminen bjudit in vårdnadshavare till att prata 

om olika yrken i klassen.  

Under läsårets gång har vi haft förmånen att få komma ut på olika typer av studiebesök, till exempel 

på kyrkan, ICA, Degerfors IF, teater, Gryten, vandrat Bergslagsleden, författarbesök, besök av 

polisen och konstprojekt. Elever som tidigare varit lite utanför bjuds nu in mer till övriga. Flera 

elever tycker det är positivt att få lite ombyte och lära sig nytt utanför skolan. Allt detta berikar 

undervisningen och bidrar till att skapa en god omvärldsuppfattning. Gemensamt för 

schemabrytande aktiviteter är att eleverna uppskattar det och att de blir mer motiverade att arbeta 

vidare med området. 

Samarbetet med skolbibliotekarien från Degerfors bibliotek har fungerat bra under läsåret. Elever 

och pedagoger är mycket nöjda. Bibliotekarien har bland annat rekommenderat böcker samt frågat 

eleverna vad de tycker om att läsa, vilket har lett till att elever blivit nyfikna och velat låna flera 

böcker. Vi upplever att läsintresset har ökat sedan bibliotekarien genomfört bokprat med klasserna. 

Samarbetet har också underlättat för oss pedagoger som inte haft inblick i vilka böcker barn läser 

och intresserade av idag. Bibliotekarien har plockat iordning boklådor både till bänkboksläsning 

och olika temaarbeten. 

En insats inom skolan och omvärlden handlar om det strategiska jämställdhetsarbetet. Detta 

beskrivs och analyseras under kap 5 Normer och värden.  

 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER 

Fortsätta att arbeta aktivt med SYV-planen 

 

11. Bedömning och betyg  
 

 

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

vinns för respektive ämne. Som stöd för betygsättningen finns ämnes specifika kunskapskrav 

för olika betyg 
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Elevenkät 

 

 

         Åk 2  Åk 5 

Veta vad som krävs:                     Genomsnitt   Genomsnitt  

 

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

ämnena        3,86 (2,95) 3,37 (3,17)  

    

 

Arbetet med elevdelaktigheten i pedagogiska planeringar har intensifierats detta läsår. Vi använder 

tydlig uppstart för nya arbetsområden där pedagogerna går igenom kunskapskraven, vilket vi tror 

resulterat i förbättrade resultat (tydligt förbättrat resultat i åk 2).  

 
 

ENHETENS MÅL 

 

- Alla elever ska ges skriftliga omdömen i de ämnen de undervisas i. 
- Bedömningarna ska vara likvärdiga på skolan och inom kommunen. 
 

Hur når vi målen: 

 

- Analysera eventuella avvikelser i resultat på NP samt lärarnas skriftliga omdömen, 

 

- Analys av elevernas kunskapsutveckling diskuteras en gång/månad i arbetslagen (1-3, 4-6) 

med stöd av specialpedagog och biträdande rektor. 

 

- Utveckla samundervisningen med tonvikt på planering, genomförande, utvärdering och 

bedömning. 

 

 

UTVÄRDERING OCH ANALYS 

 

Av våra 168 elever på Parkskolan har vi under läsåret fått 14 nya elever. Det har kommit elever till 

samtliga av våra klasser f-6. Några elever har varit med sen skolstarten i augusti men merparten har 

flyttat in under terminerna. En elev i åk 4 och en elev i åk 2 har flyttat. Vi har elever som läser 

modersmål ryska, polska, spanska, kurmanji, thailändska, tigrinja och arabiska. 34 elever, dvs en 

femtedel av  våra elever läser svenska som andraspråk. 22 elever, dvs 13%, är nyanlända och har 

kommit till Sverige efter juni 2016. Knappt en tredjedel av dessa elever har kommit efter 2018.  

18 av eleverna har särskilt stöd i form av åtgärdsprogram och 56 av eleverna har extra anpassningar 

inom ramen för ordinarie undervisning.  

Pga pandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer har vårterminen under perioder 

inneburit hög frånvaro hos såväl pedagoger som elever. Pedagoger har var mycket flexibla mellan 

årskurser, arbetslag och verksamheter och stöttat varandra i både planering, genomförande av 

lektioner samt bedömning av kunskaper.   
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Pedagoger som undervisat i åk 6 uppmanades också tidigt att se över det aktuellt betygsunderlag för 

eleverna.  

From mitten av mars har vi systematiskt jobbat med uppföljning av elevfrånvaro för att skapa 

möjligheter till rätt stöd för elever. Pedagoger har följt upp och elevhälsan har sedan veckovis 

analyserat för att få en helhetsbild på gruppnivå men även för att sätta in rätt stöd på individnivå.  

 Anledning till frånvaro?  

 

 När hade ni mentorer senast kontakt med vh?  

 

 Har eleven relevant skolmaterial hemma att jobba med?  

 

 Finns det oro för måluppfyllelsen?  

 

 Finns det social oro för barnet när barnet inte är i skolan?  

 

Lärarna i år 4-6 har gått en kurs i betyg och bedömning på skolverkets webbsida. Det har varit 

många intressanta texter att läsa och vi har haft många bra diskussioner. Det som däremot varit 

svårt är den pandemi som råder och som gjort att flera av oss har varit borta och därför har 

kontinuiteten inte varit fulländad. Vi har under dessa diskussioner kommit en bit längre mot vår väg 

till en samsyn runt bedömning.  

 

Vi har pratat mycket om vikten av att tillsammans bedöma elevernas arbete och därför vill vi under 

nästa läsår träffas kontinuerligt för att diskutera detta. Vi tänker då att vi kan ta med elevarbeten och 

hjälpas åt att bedöma dem. På så sätt tror vi att vår samsyn och sambedömning kan utvecklas och 

bli bättre.  

 

När det gäller rättning/bedömning av NP finns det i kommunen rättningsgrupper i resp årskurs och 

ämne. Detta för att stärka likvärdighet och rättssäkerhet. Pga Skolverkets nationella beslut att ställa 

in merparten av NP pga Covid 19 har endast rättning/bedömning i sv/sva i åk 6 gjorts. 

 

I kap 6 Kunskaper beskrivs analysarbetets upplägg mer grundligt under förutsättningar från 

skolledningen.  

 
Detaljerad analys på individ- klassnivå pågår och bifogas senare. Nedan följer en generell bild.  

Åk 1 

Ht 2019 

I åk 1 syntes i höstas ingen skillnad i måluppfyllelsen vad gäller flickor och pojkar. Rent generellt 

är det i samhällsorienterade (SO) och naturorienterad ämnen (NO) samt teknik som måluppfyllelsen 

är lägst (ca 75-80% av eleverna når målen i dessa ämnen).  

Vt 2020 

En ny elev (nyanländ) tillkom under vårterminen.  

Måluppfyllelsen i juni ligger i SO och NO på samma nivå som under höstterminen. Måluppfyllelsen 

mellan könen är fortsatt jämn.  84% av eleverna når målen i ma. 81% av eleverna når målen i sv och 

20% av eleverna når målen i sva.  
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Sex elever läser modersmål. Samtliga når målen.  

Skolverkets bedömningsstöd 

 

Åk 1 har under höstterminen genomfört skolverkets bedömningsstöd i matematik och i svenska. I 

svenskan framgick det tydligt att eleverna hade svårigheter med att koppla fonem till grafem. 

 

Eleverna har utifrån detta under höstterminen ränat sin fonologiska förmåga utifrån ett samarbete 

med en pedagog från f-klass där dessa elever fått extra färdighetsträning när det gäller fonologisk 

medvetenhet. Eleverna fick har också övat på detta digitalt genom spel och skolplus. Under 

vårterminen har specialpedagog handlett mentorerna gällande hur de kan träna elevernas 

läsförmåga.  

 

Vi bedömningsstödet i matte framkom att några elever behöver öva förståelse för begrepp inom 

matematiken. Många elever visade att de muntligt kunde förklara hur de tänker. Många elever 

kunde förklara hur de tänkt när de satt tillsammans med en vuxen men hade svårigheter med att 

göra detta i par och självständigt. Vid bedömningsstödet framkom också att några elever hade stora 

svårigheter med taluppfattning (antalsuppfattning) 0-10. Pedagogerna har efter analys av resultaten 

jobbat vidare med specifikt plockmaterial, färdighetsträning, digitala verktyg, en till en 

undervisning samt fler gruppaktiviteter med muntliga uppgifter utifrån läromedlet där just fokus är 

att arbeta tillsammans.  
 

 

Åk 2 

Ht 2019 

Inte heller i åk 2 framkom under hösten någon skillnad när det gäller flickor och pojkar som ännu 

inte nått målen. I åk 2 går många elever som läser sva (knappt 25%) och en stor andel av dessa 

elever nådde inte målen för sva och heller inte för modersmål. I matematik och svenska låg 

måluppfyllelsen på 82% och i so, no på 75-80%.  

Vt 2020 

Två elever tillkom under våren (båda nyanlända). En av dem flyttade igen efter ca en månad.  

Måluppfyllelsen i juni har sjunkit i klassen. I so och no och ligger den på 71% resp 75%. 

Måluppfyllelsen i sv 71%, sva 14% samt ma 79%. Det finns inga tydliga skillnader kopplade till 

kön.  

Nio elever läser modersmål. 44% måluppfyllelse.  

Några elever har haft hög elevfrånvaro stora delar av vårterminen och har då missat mycket av 

undervisningen. Mentorerna har haft kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare under tiden.  
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Åk 3 

Ht 2019 

På samma sätt som i åk 1 och 2 syntes heller inte i åk 3 några tydliga skillnader gällande kön och 

måluppfyllelse. Dock går det betydligt fler flickor än pojkar i klassen. I matematik och svenska låg 

måluppfyllelsen på 80 resp 73%. I no och teknik låg måluppfyllelsen på 83%.  

Vt 2020 

En elev tillkom under våren (kom till Sverige 2015).  

Måluppfyllelsen i juni var i ma och sv 71% resp 76%, i no och teknik 84% samt i eng 87%. Några 

elever har haft hög elevfrånvaro stora delar av vårterminen och har då missat mycket av 

undervisningen. Mentorerna har haft kontakt med vh under tiden.  

Fyra elever läser modersmål. 75% måluppfyllelse.  

Analys av undervisning och måluppfyllelse i detalj beskrivs under kap 4 kunskaper.  

 

Åk 4 

Ht 2019 

Måluppfyllelsen totalt för båda könen i ma och sv var 87,5 respektive 91%. I klassen läser 27% av 

eleverna sva och hälften av dessa elever nådde inte målen. När det gäller eng, so och no var det inga 

stora skillnader gällande kön och måluppfyllelsen låg där på 77% samt 76-85%. Klassen hade under 

hösten inte läst alla so- resp no-ämnen utan endast bedömts i bi, ge och sh. Lägst målluppfyllsels på 

klassnivå rådde i teknik där 72% av eleverna når målen. 

Vt 2020 

 

En elev tillkom under våren (nyanländ). En elev flyttade från klassen.  

Måluppfyllelsen i juni var i ma och sv 91%. Måluppfyllelsen i sva 17%.  I eng, so och no 77% resp 

72-82%.  

45% av eleverna uppvisar goda kunskaper i eng, 27% i ma och 50% i sv.  

Åtta elever läser modersmål. 87,5 måluppfyllelse, varav tre elever visar god eller mycket god 

förmåga.  

Klassen har inte läst fysik under åk 4. Detta som en följd av personalfrånvaro kopplad till 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Då timplanen är stadiebaserad kommer den justeras 

under åk 5 och 6 så att eleverna får sin garanterade undervisningstid i fy.   

 

Åk 5 

Ht 2019 

Inte heller i åk 5 gick det att se några generella skillnader i måluppfyllelse gällande flickor och 

pojkar. Måluppfyllelsen för sv, ma och eng låg på 92%, 73%, 92%. Utav so- och no-ämnena hade 

klassen läst och bedömts i bi, ke, och fy (måluppfyllelse 68-96%). Biologi och matematik var ett av 
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de ämnen som eleverna i klassen i dagsläget hade svårast att nå målen i. Detsamma gällde för teknik 

där måluppfyllelsen ligger på 72%.  

Vt 2020 

Två elever tillkom under våren (en nyanländ och en som kom till Sverige 2015).  

Måluppfyllelsen i juni var i sv, ma och eng 91% ,74% samt 93%. I sva låg den på 43%. I so och no 

var måluppfyllelsen mellan 85-96%. Måluppfyllelsen i teknik har ökat rejält till 93%. 

48% av eleverna uppvisar goda kunskaper i eng, 33% i ma och 7 i sv.  

Tre elever läser modersmål. 100% måluppfyllelse, varav två elever visar god förmåga.  

 

Åk 6 

Ht 2019 

I åk 6 ligger meritgenomsnittet för ht 2019 på 162 p. Eleverna hade ännu inte läst samtliga so- och 

no-ämnen och hade därför inte betyg i dessa. Utifrån en analys av elevernas so/no-betyg gjordes en 

hypotes över betygen i bi och re och meritvärdet uppskattas då ligga på ca 186 p. 11% av samtliga 

satta betyg i klassen var F, men samtidigt var 35% av betygen C, B eller A. 62,5% av eleverna 

nådde minst E i alla ämnen.  

Måluppfyllelsen var lägst i våra kärnämnen sv, ma och eng (75%, 71% samt 79%). I åk 6 kunde vi 

se skillnader i måluppfyllelsen gällande flickor och pojkar. Dessa skillnader syntes både vad gäller 

underkänt betyg samt de högre betygen. Flickor hade framför allt högre måluppfyllelse i sv, ma och 

hi.  

Vt 2020 

En elev tillkom under våren (kom till Sverige 2015).  

Meritgenomsnittet i juni blev 200,5 p. 64 % av eleverna når i juni godkänt i alla ämnen. 88% av 

eleverna har höjt sina betyg jämfört med förra terminen. 36% av eleverna har över 250 p.  

 

Analys av undervisning och måluppfyllelse i detalj beskrivs under kap 4 kunskaper.  

 

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER 

 

Att en gång i månaden diskutera verkliga bedömningsuppgifter, det som våra elever gör.  
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12. Rektors analys av verksamhetsåret 

 Hur väl arbetar grundskolan i riktning mot de nationella målen?  

 Hur väl når grundskolan de nationella målen?  

 Vilka processer leder fram till resultaten?  

 Vilka mått väljer vi ut för den generella uppföljningen och vilka 

förbättringsområden/prioriteringar tittar vi särskilt på?  

 Vad är undervisning/utbildning/ledning och stimulans för oss i våra respektive 

verksamheter? Hur påverkar elevdelaktighet och jämställdhet måluppfyllelsen? 

 

Mycket i det systematiska kvalitetsarbetet handlar om vad vi lyfter fram och vilka frågor vi ställer 

oss själva i våra verksamheter.  

Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det? Var är vi…. Systematiskt kvalitetsarbete är ett 

kretslopp innehållande momenten följa upp, analysera, planera och utvärdera. Det är viktigt att vi 

skolledare skapar förutsättningar för att detta kretslopp inte ska brytas. Vi har därför under året 

avsatt mer tid för analys än tidigare. Tyvärr, pga Covid 19, fick delar av det inplanerade arbetet 

ställas in, men vi har nu en grund att utfå från. Framgent är det viktigt att vi visar pedagogerna att vi 

har en flexibel resursfördelning som förändras utifrån analysen. Åtgärder och förändringar i 

undervisningen ska ske kontinuerligt i denna pågående process med fokus på att göra skillnad för 

eleverna.  

De som är närmast eleverna är de som är bäst på att se utvecklingsområden och hur dessa ska 

arbetas med. Det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs därför bäst av de som är direkt i 

verksamheten och har sin start och sitt slut i det som händer mellan pedagoger och elever och det 

som händer i undervisningen. Läroplanen tolkas och uppfattas olika av pedagoger som sedan 

verkställer den i sin konkreta, faktiska undervisning och slutligen är det elevernas upplevelse av 

undervisningen och vilken förståelse/vilket lärande de uppvisar i aktuellt ämne som är avgörande 

för de enskilda individerna. När det gäller analys är det viktigt att se samverkan och gruppen som en 

resurs och tillgång samt jobba med förståelsen för vårt uppdrag. 

Att utgå från eleven, pedagogen, verksamheten har varit grundpelarna detta läsår. Vi har organiserat 

mycket av vår verksamhet bl a elevråd, höstens två kollegiala spår med kooperativt lärande och 

språkutvecklande arbetssätt samt reflekterande/öppna EHT:er utifrån denna filosofi. Detsamma 

gäller vårt analysarbete. I dessa forum har vi utgått från det verksamhetsnära för att sedan i 

samverkansformer hitta åtgärder/insatser med elevens bästa i fokus. Vi har vid analysdiskussioner 

under året fokuserat på vad vi i skolan kan göra och vad vi i vår undervisning kan göra.  

Som grund för vår verksamhet och vår analys av den behöver vi utgå från aktuella grunddata. Av 

våra 168 elever på Parkskolan har vi under läsåret fått 14 nya elever. Det har kommit elever till 

samtliga av våra klasser f-6. Några elever har varit med sen skolstarten i augusti men merparten har 

flyttat in under terminerna. En elev i åk 4 och en elev i åk 2 har flyttat. Vi har elever som läser 

modersmål ryska, polska, spanska, kurmanji, thailändska, tigrinja och arabiska. 34 elever, dvs en 

femtedel av  våra elever läser svenska som andraspråk. 22 elever, dvs 13%, är nyanlända och har 

kommit till Sverige efter juni 2016. Knappt en tredjedel av dessa elever har kommit efter 2018.  

18 av eleverna har särskilt stöd i form av åtgärdsprogram och 56 av eleverna har extra anpassningar 

inom ramen för ordinarie undervisning.  

Tillsammans med Peter Wall har vi tittat på kommunens förutsättningar och resultat (SALSA). 

Läsförmåga är en avgörande faktor för kunskapsutveckling i samtliga ämnen. Vårt kompensatoriska 

uppdrag är stort utifrån våra elevgrupper. När vi tittar på våra kunskapsresultat kan vi i 



  

P

A

G

E 

1

skolledningen tillsammans med specialpedagog konstatera att vi måste fortsätta det strukturerade 

arbetet som vi påbörjat under våren gällande läsning. Kollektivt arbete och långsiktig samverkan, 

våga hålla i och hålla ut och låta saker ta sin tid är också viktigt för hållbar skolutveckling 

I analysutbildningen gav S Duek rektorsgruppen kunskaper om språkutveckling och 

andraspråksinlärning. Hon förtydligade där bl a rektors roll när det gäller kartläggning, vilken 

elevsyn som ska gälla samt vikten av fortbildning. Insatser för nyanlända är också bra och 

utvecklande för alla elever. Vi har under flera år jobbat mycket med en tillgänglig lärmiljö för våra 

elever. Vi har relativt stor andel nyanlända elever på skolan och vi kan se en trend i hela kommunen 

att många av våra inflyttade familjer är familjer som kommit till Sverige från 2015 och framåt. 

Detta måste vi ta hänsyn till. I kunskapsanalysen ser vi också att många elever i denna elevgrupp 

har svårigheter att på kort tid nå våra kunskapskrav. Rektor har en viktig roll i att ta ansvar för det 

som kommer fram i det systematiska kvalitetsarbetet gällande bland annat organisation och 

kompetensutveckling. Vi tror därför mycket på den planerade kollegiala insatsen SKUA som våra 

skua-utvecklare ska hålla i. Fokus i utbildningen ligger på förhållningssätt, samverkan och hur 

lärande går till (hur pedagoger planerar sin undervisning för lärande och därefter bedömning). Ett 

viktigt redskap för rektor att leda sin organisation är tjänstefördelning och schemaläggning. Med 

analysen som grund har satsningar på svenska (läsning) och sva gjorts inför nästa lå. När det gäller 

andraspråkselever visar forskningen på vikten av att jobba parallellt med elevernas modersmål och 

elevernas nya språk (svenska) och därför är organisationen av modersmålsundervisningen av stor 

vikt. Vi har under året fått en utökning gällande studiehandledning p g a vårt ökade elevantal inom 

framför allt en språkgrupp. Den utbildning våra studiehandledare och modersmålslärare gick under 

hösten 2019, där även samtliga pedagoger deltog vid två tillfällen, skapade en gemensam grund i 

förståelsen hos våra pedagoger. Möjligheten att skapa tid för ytterligare samverkan mellan 

undervisande lärare och studiehandledare har skapats i schemaläggningen. Återigen hålla i och hålla 

ut utifrån tidigare förbättringshistorisk och påbörjade insatser men med vissa tillägg, viss 

modifiering för att förstärka arbetet.  

Jan Håkansson pratar mycket om systematiskt kvalitetsarbete på olika nivåer i hela styrkedjan ända 

uppifrån huvudman ner till arbetslag och enskilda pedagoger. Ett viktigt moment i denna kedja är 

återkoppling mellan de olika nivåerna. Just återkoppling och uppföljning har vi jobbat mycket med i 

bl a elevhälsan och i månadsrapporter från enheterna.  

Håkansson betonar också vikten av olika underlag för bedömning av olika mål – alltifrån NP, 

lärares iakttagelser/bedömningar under lektioner till del 1 i LGR 11. Här är det viktigt att som 

skolledare lyfta kunskaper och värden. Arbetet med elevdelaktighet och jämställdhet, två påbörjade 

utvecklingsområden, behöver jobba vidare med över tid. Vi behöver också hitta kontinuerliga 

avstämningar/utvärderingar istället för den elevenkät som görs i slutet av läsåret. Elevers 

delaktighet måste tydliggöras och kopplas till nuet. Utifrån pedagogiska planeringar, uppstart och 

avslut av dessa bör elevernas upplevelse av delaktighet mätas. På så sätt kan man också 

kontinuerligt jämföra den upplevda delaktigheten inom olika moment och olika ämnen.  

När det gäller Trygghet och studiero och vårt likabehandlingsarbete har många av våra främjande 

och förebyggande insatser vare lyckade. Det vi ser att vi behöver jobba tydligare med framåt är hur 

vi förhåller oss till ”skojbråk”. I vår kommande LB-plan kommer därför detta arbete förtydligas och 

systematiseras.  

Någon generell skillnad gällande pojkars- och flickor måluppfyllelse går inte att se. Plan för ett 

övergripande arbete med att skapa en ”pluggkultur”, för både pojkar och flickor, i samverkan med 

vårdnadshavare finns i kommunen. Detta kan med fördel vävas in i ”skolan och omvärlden” och 

arbetet med SYV-planen/årshjulet i SYV-planen.  
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Vi behöver också systematiskt och forskningsbaserat jobba med matematikundervisningen då vi ser 

en låg måluppfyllelse i ämnet. Vi behöver här ta hjälp av förstelärare och specialpedagoger för att 

testa nya grepp och metoder.  

Slutligen vill vi lyfta samundervisningen. Det systematiska kvalitetsarbetet har sin start och sitt slut 

i det som händer mellan pedagoger och elever och det som händer i undervisningen. Som en röd 

tråd i våra pedagogers analyser av våra mål lyfts möjligheterna med samundervisning. Hur det 

skapar förutsättningar för en flexibel och varierad undervisning och hur det skapar trygghet och 

grundstruktur under oväntade händelser såsom vårens pandemi. Dufour och Marzano (som jobbar 

internationellt med skolförbättring, professionella gemenskaper för lärande samt fungerande 

klassrumsstrategier) pratar bl a om vikten av en samarbetande kultur. Arbetslag med gemensamt 

fokus på förbättrad undervisningskvalitet i relation till elevers kunskapsutveckling, i form av 

kollegialt lärande. Det är då viktigt att som skolledare våga hålla i och hålla ut och att förstärka 

redan påbörjade sammanhängande, kollektiva satsningar istället för att ständigt leta eter nya 

insatser. Tonvikten på kollektivets kapacitet förminskar inte den enskilda läraren utan bekräftar 

betydelsen av att skapa förutsättningar som främjar kollegialt lärande och därmed skolornas 

kontinuerliga förändring.  Forskningen visar inte på att mer individuell lärarplanering hjälper 

eleverna att nå högre nivå. Strukturerat samarbete leder däremot till förbättrad undervisningspraktik 

och möjligheten att lyfta elevernas skolprestationer långt högre än vad någon enskild lärare kan 

åstadkomma på egen hand.  

Utifrån denna gemensamma grundsyn som skolledning, elevhälsa och pedagoger delar på 

Parkskolan kommer vi nästa läsår i kalendariet skapa kollegial tid i 

mentorsparen/samundervisningen för att diskutera undervisning, lärande och bedömning. Lärares 

undervisningsskicklighet – dvs kollegialt disciplinerad och didaktiskt inspirerande miljö med en 

sammanhållen, fokuserad och kompetent ledningsorganisation, är det som enligt psykolog L 

Svedberg, är mest avgörande för eleverna. Pedagoger behöver besitta ämneskunskap, 

processkunskap och situationsbunden kunskap. Ämneskunskapen kan de läsa sig till själva men de 

två senare kunskaperna (hur man skapar lärande på sina lektioner) bör man jobba med kollegialt 

med sina kollegor och det är därför viktigt att rektor avsätter tid för fokuserat arbete i arbetslag. Det 

är också viktigt att tillsammans synliggöra det som i praktiken är undervisningsskicklighet och 

fokusera på undervisning kopplat till våra förbättringsarbeten. Och skapa motivation och inspiration 

för att få det framgångsrika att hända fler gånger.  

 

 

13. Förbättringsåtgärder för läsåret 2020/2021 

Enhetens förbättringsområden 

Normer och värden  

 

Vi behöver utveckla vårt arbete med kränkningsärenden på individnivå så att vi kan hjälpa eleven 

att göra rätt. 

 

Vi skulle vilja jobba mer med värdegrunden.se då vi såg ett snabbt resultat bland eleverna. Det 

fanns många övningar att välja mellan som passade både för äldre och yngre elever.  

 

Att likabehandlingsgruppen kommer ut till alla klasser vid läsårsstart. 
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Kunskaper 

För att få en bättre samundervisning på hela skolan önskar vi att det finns med i kalendariet att det 

står samundervisning/gemensam planeringstid en gång i veckan.  Då ska det inte kallas till andra 

möten o.s.v.  

I musik och idrott är det viktigt att det finns kontinuitet i vem som är den andra pedagogen. Lättare 

att samarbeta och samplanera när det inte är för många pedagoger inblandade.  

 

Elevernas ansvar och inflytande    

 

Vi behöver fortsätta att utveckla vårt arbete med elevens val. 

 

Vi jobbar medvetet med att berätta för eleverna att de är delaktiga, att de får påverka 

undervisningen, även om de inte alltid får som de vill. 

 

Vi kan förbättra veckans uppdrag genom att se till att de uppdrag vi har är saker som kan vara ok 

för alla. 

 

Lärarna i år 6 ser att fler elever når en högre nivå när de delar upp bedömningsuppgifter på detta 

sätt. Det betyder att fler av oss behöver tänka på detta vis när vi bedömer våra elever.  

 

Vi vill att elevrådet fortsätter att arbeta på samma sätt under nästa läsår. 

 

Skola och hem 

 

Gemensam blankett (skola och fritids) inför utvecklingssamtalet. 

 

Arbeta med ny IUP innan samtalet 

 

Utveckla våra föräldramöten 

 

 

Övergång och samverkan 

 

Organisera fadderverksamhet under kommande läsår 

Ett förslag på arbetslag F-3 och 4-6 

 

Skola och omvärlden 

 

Fortsätta att arbeta aktivt med SYV-planen 
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Bedömning och betyg 

 

Att en gång i månaden diskutera verkliga bedömningsuppgifter, det som våra elever gör.  

 

Rektors förbättringsområden 

Kvalitetsrapporten är en summering av ”göranden” och analyser av läsåret 2019/2020 samt 

framskrivna förbättringsområden. Systematiskt kvalitetsarbete bedrivs bäst av de som är nära 

verksamheten. Nya mål bör vara tydligt förankrade för att skapa förutsättningar för ett medvetet 

förbättringsarbete som skapar engagemang och delaktighet. Då ingen från skolledningen kommer 

vara kvar nästa läsår har vi därför valt att utelämna rektors förbättringsområden så att nyrekryterad 

rektor själv kan välja dessa.  

. 

 

 


