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1. Beskrivning av verksamheten
Bruksskolan är en F-6-skola med cirka 190 elever. På skolan finns förskoleklass, fritidshem, sex
klasser åk 1-6 och en mottagningsenhet åk 1-6 under läsåret 2019/2020. Elevhälsoteamet består
av rektor, biträdande rektor, skolpsykolog, kurator, skolsköterska och specialpedagog. Det finns
tre arbetslag, fritids, F-3 och 4-6.
Grundfakta skola
2017/2018

2018/2019

2019/2020

Totalt antal barn/elever på skolan

181

186

184

Antal barn i förskoleklass

28

25

22

Åk 1

28

30

23

Åk 2

27

28

31

Åk 3

29

28

26

Åk 4

22

31

28

Åk 5

21

23

30

Åk 6

26

21

24

Andel personal med ped.
högskoleutb.

(%)

72

79

84

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

(%)

81

88

89*

Antal elever i årskurserna

* De personer som saknar formell behörighet undervisar i ämnet slöjd och SvA. Dessa lärare
har lång erfarenhet som undervisande pedagoger.

2. Uppföljning av åtgärder enligt kvalitetsrapport våren 2019
Vi har under läsåret jobbat målmedvetet och långsiktigt med viktiga förbättringsområden såsom
elevdelaktighet, samundervisning samt jämställdhet. I arbetet med att öka elevernas delaktighet
har vi implementerat “Rättighetsbaserad skola”. Detta syns exempelvis i de pedagogiska
planeringarna, där eleverna får vara delaktiga redan i planeringen inför arbetsområdet. Skolans
pedagoger har blivit bättre på att tydliggöra elevernas delaktighet, genom att exempelvis
understryka för eleverna att det arbetssätt som valdes är baserat på deras önskemål. Som en del i
arbetet har Barnkonventionen tagits in i den dagliga verksamheten. Ett sätt har varit att
kamratstödjarna haft med sig uppgifter som genomförts i klassrummet.
Under läsåret har det också startats upp ett Rättighetsbaserat elevråd, där elevrådet utvecklats
från att ha varit ett forum för önskningar, till att elevrådet nu har möjlighet att vara med att
påverka exempelvis hur skolgården ska se ut. Efter varje elevrådsmöte har representanterna fått
med sig uppgifter med stöd av Barnkonventionen att genomföra i klasserna. Det har upplevts
positivt av både pedagoger och elever. Dels blir representanternas arbete mer meningsfullt, och
det blir också ett sätt att diskutera elevnära frågor i klassrummet. Diskussionerna som uppstår
från elevrådets uppgifter har varit goda. Elevrådet har tagit sitt arbete på stort allvar och är
motiverade att genomföra uppgifterna. I den kommungemensamma enkäten som genomfördes
under våren i årskurs 1-6 har eleverna fått tagit ställning kring olika påståenden om deras
delaktighet och inflytande. Den skala som användes har värde 1-4, där 4 symboliserar stor
delaktighet och inflytande. Skolans samlade resultat är värde 3,41. Vi ser att vi kommit en bra bit
på vägen i frågan, men behöver fortsätta med att arbeta medvetet med elevernas inflytande och
delaktighet.
Vi har arbetat med likvärdighet och jämställdhet för att motverka traditionella könsmönster och
främja jämställdhet. Vi har till exempel använt varierade arbetssätt för alla elevers möjlighet till
inlärning, då de lär på olika sätt. Vi har samtalat om könsmönster och könsroller i olika ämnen
och sammanhang samt med ett nutids- och dåtidsperspektiv. Det är viktigt att detta fortsätter att
diskuteras som en naturlig del av undervisningen. Vid sammansättningar av elevgrupper inför
grupparbeten gör vi en analys kring hur sammansättningen ska se ut med fokus på samtliga
individer och deras behov. I klassrummet har vi blivit mer medvetna om hur talutrymmet ser ut.
Vilka får mest utrymme, pojkar eller flickor och hur skiljer det sig åt? Är det beroende av ämne,
intresse eller pedagogik? Eller handlar det om trygghet? Dessa frågor ställer vi oss för att främja
jämställdhet och likvärdighet. Under läsåret har pedagogerna läst boken “Vad lärare och andra
vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan”. Detta med syfte att belysa och
diskutera dessa frågor i arbetslaget.
Genom samundervisningen har vi lättare kunnat tillmötesgå varje enskild elev och vi har fått
bättre överblick över kunskapsinhämtningen i klasserna som är stora. I vår kommungemensamma
enkät har eleverna tagit ställning till i vilken utsträckning de anser att skolan tar hänsyn till
elevens behov och utmaningar. Skolans samlade resultat är 3,57 vilket indikerar att eleverna
anser att lärarna anpassar undervisningen utifrån elevens behov och utmaningar.
Samundervisningen bidrar till att vi kan anpassa undervisningen i högre grad än vad som hade

gjorts om undervisningen genomförts av en ensam pedagog. Fler pedagoger kopplade till klassen
medför en möjlighet till att kunna genomföra undervisning på olika sätt och i olika grupper i
mindre sammanhang. Under läsåret har vi också kontinuerligt diskuterat samundervisning i både
mentorspar, ämneslärarpar, arbetslag och på arbetsplatsträffar. Det ligger stort värde i att ständigt
hålla igång diskussionen, då det bidrar till reflektion och utveckling av undervisningen. I
samtalen är vi eniga om att samundervisningen leder till ökad möjlighet till lärande och
välmående hos eleverna. I samundervisningen kompletterar vi varandra. Dock finns alltid
utrymme för utveckling. Detta kan exempelvis vara att ge varandra konstruktiv kritik i högre
utsträckning.
Ett annat förbättringsområde har varit att utveckla ett mer verksamhetsnära elevhälsoarbete. Ett
led i detta är att öka samverkan mellan elevhälsoteamet och pedagogerna. En åtgärd som
genomförts har varit att elevhälsoteamet haft stående bokningsbara tider varje vecka, där
pedagoger fått möjlighet att samtala kring individer eller elevgruppen i stort. Detta har lett till en
ökad möjlighet att få snabb respons och hjälp. Under både höst- och vårterminen har det
genomförts klasskonferenser i respektive klass, där mentorer, viss fritidspersonal (vid behov) och
elevhälsoteam diskuterat läget i klasserna. Under höstterminen hade vi även Speed-dating i alla
klasser. Elevhälsoteamet har också varit en del av våra arbetslagsmöten vid några tillfällen under
terminen. Skolinspektionens enkät Skolenkäten visar ett resultat som indikerar att åtgärderna
beträffande utvecklandet av ett mer verksamhetsnära elevhälsoarbete har gett ett positivt resultat.
Skala i enkäten är 0-10 där 10 symboliserar det värde skolan strävar mot. Pedagogernas svar
läsåret 2018/2019 var 8,0 och detta läsår (2019/2020) 9,0.
Att vi har ett aktivt elevhälsoteam gör även att eleverna känner sig trygga och motiverade att
våga berätta och ta ställning till olika saker. Eleverna efterfrågar eller söker själva upp
elevhälsoteamet, särskilt kurator och skolsköterska. Det ligger stort värde i att skolans olika roller
används på olika sätt, då vi har olika kompetens. Detta ger eleverna en mer riktad hjälp. Vi har
blivit ett mer Vi, det vill säga vi arbetar mer i team kring eleverna och detta främjar alla
pedagogers och elevers arbete.
Skolbiblioteket har utökat sitt utbud med böcker på andra språk. Detta gynnar elever med annat
modersmål, som ofta behöver utveckla läsförmåga och ordförråd på sitt modersmål. Eleverna
gynnas också socialt då de kan känna delaktighet i exempelvis läsprojekt då de läser egen
bänkbok. Detta gäller specifikt nyanlända elever.

3. Året i verksamheten
Det dagliga arbetet i verksamheten under läsåret
- Vårt Likabehandlingsteam har fortsatt sitt arbete i förebyggande syfte med olika elever och
grupperingar. RePulse har genomförts med vissa elever.
- Pinocchioarbetet har pågått med en elev under läsåret.
- Vi har under året utsett två kamratstödjare från varje klass som träffat likabehandlingsteamet
kontinuerligt och genomfört olika samtal och aktiviteter.
- Det grundläggande värdegrundsarbetet har vi alla arbetat med genom exempelvis vårt årshjul
för tillsammansdagar som involverat samtliga klasser på skolan, F-klass-åk 6. Vid dessa
schemabrytande aktiviteter har vi genomfört friidrottsdag, skoljoggen, julpyssel, alla hjärtans dag
och olika typer av pyssel. Vid dessa tillsammansdagar har eleverna träffats i tvärgrupper F-6 och
åk 6 har fungerat som gruppledare med ansvar tillsammans med pedagoger.
- Vi har under året fortsatt med raststuga på stora skolgården där elever från åk 4 till 6 står och
lånar ut redskap. Skolvärd och socialpedagog har arbetat med rastaktiviteter, vilket har
uppskattats mycket. Rastaktiviteterna bidrar till en god stämning under rasterna, och färre
konflikter.
- Åk 3-6 hade i samband med Påsk en äggjakt ute på skolgården. Åk F-2 hade ägglekar. Det hela
anordnades av socialpedagog och skolvärd. Samtliga klasser har också städat ute på skolgården.
- Husmöte har genomförts i Röda längan samt att åk 3 har bjudit in åk 2 på husmöte vid ett
tillfälle. Åk 1 och 3 har även anordnat ett eget husmöte för just sin klass.
- Omdömen som ligger till grund för utvecklingssamtalen har skrivits. Under samtalen upprättas
även en IUP utifrån elevernas utvecklingsområden. Samtalen genomförs med elev,
vårdnadshavare och mentor. Till omdömen finns pedagogiska planeringar kopplade.
- I åk 1 har Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd i svenska och matematik använts för att
kartlägga elevernas kunskaper. I åk 2 har samma bedömningsstöd för åk 2 använts.
- I åk 4 har pedagogerna använt sig av DLS i svenska och Diamantdiagnoser i matematik för att
ha som hjälp vid bedömning.
- I åk 3 och 6 har nationella prov genomförts. Åk 3 har genomfört proven i svenska och
matematik (som en del i ordinarie undervisning), och i åk 6 har proven genomförts i svenska.
Gamla nationella prov har använts som en del i undervisningen i engelska och matematik. På
grund av Covid-19 får resultaten dock inte användas i bedömningssyfte och inte heller redovisas.

- Under läsåret har pedagogerna fått ta del av olika givande föreläsningar. Vi har lyssnat på
Tamar Ucar som pratat om studiehandledning och vi har varit på föreläsning om analysarbete
med Peter Wall.
- Under vårterminen har vi i arbetslaget haft läscirkel och arbetat med boken Vad lärare och
andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan. Detta för att öppna upp
diskussioner om samsyn och hur vi tillsammans kan arbeta för att höja pojkarnas resultat.
- Studiehandledare har funnits delvis tillgängliga i arabiska och tigrinja. Vi har även haft
modersmålsundervisning i dessa språk samt även i polska, spanska, thai, ryska och finska. Under
våren har vi även fått modersmålsundervisning på kurmanji.
- Vi har ett fortsatt samarbete mellan studiehandledare och ämneslärare.
- Mottagningsenheten har genomfört kartläggningar med nyanlända elever gällande litteracitet
och numeracitet. Kartläggning gällande språk, tidigare skolgång, erfarenheter, intressen och
förväntningar har också genomförts.
- Elever med personliga datorer har använt sig av Inläsningstjänst.
-Skolan har utrustats med tre klassuppsättningar Chromebooks. Det innebär att vi har möjlighet
att möta fler elever och stötta eleverna på olika sätt. Alla elever har ett eget googlekonto och de
har förutom Skolplus och Elevspel även haft tillgång till NOMP, Bingel och Ugglo. På grund av
Covid-19 fick vi dock under vårterminen låna ut ett större antal Chromebooks för att stötta upp
högstadiet.
- I skolbiblioteket har skolbibliotekarie funnits tillgänglig en dag per vecka, vilket uppskattats
väldigt mycket. Vi har även utökat skolbiblioteket med fler böcker på andra språk, bland annat
arabiska, tigrinja, spanska och ryska.
- Under läsåret har åk 3 lånat boklådor från huvudbiblioteket.
- Skapande skola hann genomföra några av de tänkta projekten. Åk 3 hann påbörja ett
konstprojekt som kallades Bortom de blå bergen som handlade om Sveafallen som en historisk
plats i Degerfors. Åk 5 gjorde ett besök på Alfred Nobels museum där de fick delta i en
kemishow och besöka Fiffiga huset.
-Åk 2 och 5 har haft författarbesök. Åk 2 besöktes då av Fredrik Cattani och åk 5 besöktes av
Camilla Lagerqvist.
-Vid flertalet tillfällen har olika klasser besökt kyrkan och församlingshemmet.
- Lärare från kulturskolan har vid fyra tillfällen haft djembetrumma-lektioner med åk 3 och 6.

- Åk 2 har besökt ICA.
- Åk 5 och 6 har haft besök av polisen under vårterminen.
- Framtidssamtal har genomförts med åk 6.
- Åk 6 har inte haft PRAO, praktisk arbetslivsorientering. Den fick ställas in pga Covid-19.
- Tjej- och killgrupper har genomförts i åk 5- 6, tillsammans med elevhälsan.
- Åk 3-6 har i grupper inom respektive klass arbetat med nätetik.
- Trygghetsenkät för eleverna har genomförts. Även en kommunenkät har genomförts.
- Skolsköterskan har haft hälsosamtal i åk 4.
- Åk 4 har genomfört samtal med skolkurator och skolsköterska kring materialet Värsta bästa
nätet.
- Åk 3 har haft besök av studie- och yrkesvägledare.
- Stora Vallaskolans rektor har besökt åk 5 och 6 för att informera om olika val inför kommande
läsår.
- Klassråd och elevråd har genomförts utifrån ett rättighetsbaserat perspektiv.
- Två mat- och hälsoråd har genomförts.
- Föräldramöten har genomförts.
- Rektor har genomfört föräldraråd under höstterminen.
- Klasskonferenser har genomförts i samtliga årskurser både på höst- och vårtermin.
- Elever i åk 6 har getts möjlighet att vara med och leda elevens val-grupper för klasserna 4-6.
Sedan april och framåt har elevens val dock genomförts inom klassens ram för åk 4-6. För åk 1-3
har elevens val varit inom klassen ram under hela läsåret.
- Simundervisning har genomförts för åk 4-6 under höstterminen. Åk 3 har inte kunnat
genomföra simprovet som planerat på grund av Covid-19. Simundervisning, åk 3-6, under
vårterminen blev inställd pga Covid -19.

- Brandövning har genomförts.
- Kurator har genomfört en social kartläggning i åk 1, 2 och 5.
- Vårdnadshavare i åk 2 har bjudits in för att ta del av klassens Luciatåg.
- Vi har arbetat utifrån ett lågaffektivt bemötande.
- Gemensam skolavslutning på skolgården till jul.
- De olika råden har fått en anslagstavla i matsalens entré där information sätts upp fortlöpande.
- Åk 6 har samarbetat med F-2 för att knyta positiva kontakter.
- Vi har gjort kränkningsanmälningar.
- Specialpedagogik för lärande fortgår i undervisningen.
- Pedagoger och elever har genomfört en enkät kring modersmål och studiehandledning.
- Tummen upp används som bedömningsunderlag.
- Specialpedagogen har genomfört LäSt och BRAVKOD-screening.
- Digitala videomöten har genomförts på grund av Covid-19.
- Vi ser på Lilla aktuellt för att hålla oss uppdaterade kring omvärlden.
- Läsprojekt för åk 4-6 har genomförts.
- Alla klasser och pedagoger har genomfört en nollmätning kring Barnkonventionen.
- Trygghetsenkät har genomförts.
- Extra arbete för pedagoger kring hemmavarande elever på grund av Covid-19.
- Mentorer i åk 6 har varit på överlämnande inför åk 7.
- Åk 4 och 5 har varit på teaterresa till Örebro.
- SYV-lektioner har genomförts.

Utvecklingsprojekt finansierade med statliga medel
Skapande skola
Skapande skolas syfte är att stärka arbetet med kultur i skolan. Målet är att genom en ökad
samverkan med kulturlivet, långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans
arbete.
Skapande skola ska tillföra ett starkt kulturellt och pedagogiskt mervärde i skolans arbete.
Tanken är att den estetiska och kreativa kompetens, som kulturlivet liksom skolan besitter ska
kompletteras och bättre tas till vara på och vara en del av verksamhetens kvalitets- och
kompetensutveckling. Estetik och kreativitet kan öppna nya vägar för att skapa intresse och lust
samt ge förståelse och skapa mening.
Under läsåret 2019/2020 har Degerfors kommun haft 350 tkr beviljat utifrån grund- och
grundsärskolans handlingsplan.
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 SKUAutvecklare 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 förstelärare
inom området nyanlända och flerspråkighet)
·

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

Försteläraruppdrag
Våra tolv förstelärare har under läsåret regelbundet och systematiskt samverkat med övriga
pedagoger enligt fastställt kalendarium. Förstelärarna har även träffats några tillfällen med
samordnare. 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 slut sammanställts och återkopplats till rektorerna för fortsatt
arbete på enheterna. Majoriteten av personalen känner sig trygga i våra styrdokument, vilket
ansvar och 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.
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.

4. Systematiskt kvalitetsarbete
Årets kvalitetsredovisning
Kvalitetsarbetet finns formulerat i skolornas kvalitetshjul. Arbetet är anpassat till de olika delarna
planera, genomföra, analysera, utvärdera och redovisa resultat. Utifrån analyserna av de
redovisade resultaten, arbetar verksamheterna vidare med framtagna förbättringsområden.
Det systematiska kvalitetsarbetet ska genomsyra allt arbete, som sker inom de pedagogiska
verksamheterna och ha eleven i fokus.
Verksamheternas kvalitetsarbete utgår från läsårets arbetsplan. Arbetsplanen beskriver hur
verksamheterna ska arbeta med prioriterade förbättringsområden. Månadsvis följs arbetsplanen
upp i arbetslagen. Rektor tar del av den kontinuerliga uppföljningen. Vid slutet av läsåret
analyseras resultaten och verksamheternas arbete redovisas i kvalitetsrapporten. Verksamheternas
kvalitetsrapporter redovisas huvudman samt läggs ut på kommunens hemsida.
Kvalitetsrapporterna ligger till grund för kommande läsårs arbetsplan.
För att nå framgång i det systematiska kvalitetsarbetet måste fokus ligga på mål, resultat, analys
och förbättringsarbete. Det ska vara en naturlig del i vardagen, prioriterat i arbetslagens arbete.
Det är därför viktigt att varje verksamhet skapar sina egna rutiner utifrån fastställd kvalitetsplan.

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

Disciplinära åtgärder
Utvisning ur undervisningslokal
Kvarsittning
Utredning
Skriftlig varning
Tillfällig omplacering
Tillfällig placering vid annan
skolenhet
Omhändertagande av föremål

2017/2018
F
P To
*
??
0
4
4
0
3
3
0
0
0
0
1
1

2018/2019
F
P To
*
??
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0

2019/2020
F
P To
*
??
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kommentar: *Utvisning ur undervisningslokal används inte på låg- och mellanstadiet
eftersom vi inte kan frånsäga oss tillsynsansvaret. Antalet kvarsittningar har inte
dokumenterats.
Kränkande behandling

Antal kränkningsanmälningar
År 1-6

2017/2018
F
P
To
16
29
45

2018/2019
F
P
To
14
28
42

2019/2020
F
P
To
12
25
37

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

Antal
diskrimineringsanmälningar
År 1-6

2017/2018
F
P
To
*

2018/2019
F
P
To

2019/2020
F
P
To

0

0

4

4

1

Kommentar: * Diskriminering redovisades ej för läsåret 2017/2018. Tabellen avser de
inlämnade kränkningsanmälningar som sedan bedömdes som diskriminering.

1

Elevenkät för åk 2 och åk 5
(Skala 1-4 där 4 är mest positivt)
Åk 2

Åk 5

Genomsnitt

Genomsnitt

Jag känner mig trygg i skolan

3,37

3,64

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

3,53

3,71

I min skola finns det elever som jag är rädd för

3,30

3,68

I min skola finns det lärare som jag är rädd för

3,60

3,89

3,45

3,73

I min skola pratar vi om mänskliga rättigheter

3,50

3,61

I min skola pratar vi om jämställdhet mellan könen

3,37

3,57

Mina lärare ger killar och tjejer samma förutsättningar

3,67

3,71

I min skola respekterar elever och lärare varandra

3,70

3,39

3,56

3,57

3,20

2,86

3,83

3,39

3,52

3,13

Trygghet:

Grundläggande värden:

Ordningsregler:
I min skola följer eleverna
ordningsregler som finns

de

trivsel-

och

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

Analys av elevenkät
Åk 2
Den elevenkät som genomfördes i årskurs 2 under vårterminen visar generellt ett högt
resultat, med det lägsta värdet på 3,2 och det högsta på 3,83. Båda värdena faller in under
punkten Ordningsregler, där värdet på 3,2 avser huruvida eleverna följer trivsel- och
ordningsreglerna på skolan. Medan värdet på 3,83 avser huruvida pedagogerna ser till att
reglerna följs. Ett antagande är att värdet på 3,2 hade varit avsevärt lägre om inte pedagogerna
lagt stor vikt vid att se till att reglerna följs. Därför är det viktigt med fortsatt hög
vuxennärvaro på raster, i matsalen, omklädningsrummen och i korridorerna. Under läsåret har
klassen arbetat aktivt och kontinuerligt med skolans regler, samt skapat egna klassregler. En
framgångsfaktor har varit att bryta ner regler, gestalta dem, visa med bilder samt uttrycka dem
med hjälp av ett elevnära språk. Man har också fokuserat på några regler i taget, och arbetat
mer aktivt med dem under vissa perioder.
Vad gäller punkten Grundläggande värden så visar enkäten att eleverna anser att elever och
pedagoger respekterar varandra. Den visar också att eleverna anser att man pratar om
mänskliga rättigheter och jämställdhet, samt ger flickor och pojkar samma förutsättningar. Ser
man till punkten Trygghet så kan man sammanfatta den med att eleverna generellt är trygga
med pedagoger och andra elever. Generellt är klassen en grupp med god stämning och gott
klassrumsklimat. I värdegrundsarbetet har stort fokus varit att alla elever är lika mycket värda
och att olikheter är bra. Pedagogerna har en samsyn kring att man inte tänker i termerna
“pojkar och flickor”, utan istället “individ”. Detta är också vad man förmedlar utåt. Man har
också lagt mycket tid på att bygga relationer mellan elever och pedagoger. Detta har gett
positiva resultat, inte bara för klimatet, utan också i längden för kunskapsutvecklingen.
Klassen är stor, med 31 elever. Under de tre åren klassen haft tillsammans (från förskoleklass
till årskurs 2) har elever tillkommit samt utflyttat. I årskurs 1 tillkom 3 elever. Ser man till det
senaste året har två elever tillkommit, en vid höstterminens start och en vid vårterminens start.
Det har också slutat en elev i klassen detta läsår. De pedagoger som varit inne extra i klassen,
med rollen som resurs av något slag, har bytts under årets gång. Dessa förändringar, samt det
faktum att gruppen är stor, har gjort att pedagogerna fått arbeta mycket med gruppen, och lagt
stort fokus på gruppstärkande aktiviteter och samtal. Det värdegrundande arbetet har
genomsyrat hela verksamheten. Det är möjligt att viss del av enkätens resultat hade varit
högre om gruppen varit intakt.
Åk 5
Enkäten visar att årets 5:or känner sig tryggare än förra årets elever. Förklaringar och
bakomliggande orsaker kan vara att gruppernas sammansättning och individens särskilda
behov ser helt olika ut i de olika årskurserna.
Grundläggande värden har också ökat. Arbetet med Rättighetsbaserat elevråd och mer
frekventa diskussioner om Barnkonventionen och dess artiklar har gjort eleverna mer
medvetna om de grundläggande värdena. Det är viktigt att detta arbete fortsätter.

Vi fortsätter arbetet med att kontinuerligt diskutera regler i klassen och detta har gjort att även
detta resultat har höjts. Detta arbete behöver fortsätta och utvecklas bl.a. genom att ta upp
dessa frågor även på elevrådet.

ENHETENS MÅL
Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav
Öka medvetenheten om att elever med funktionsnedsättning inte ska möta hinder i vår
verksamhet
Hur når vi målen?
Personalen arbetar aktivt och kontinuerligt utifrån upprättad Likabehandlingsplan och dess
ordningsregler tillsammans med elever och kollegor.
Skolans arbete tar sin utgångspunkt i Vår pedagogiska grundsyn för ett likvärdigt bemötande.
Vi jobbar för att motverka traditionella könsmönster som begränsar elevernas lärande, val
och utveckling.
Använda artiklar ur Barnkonventionen i de pedagogiska planeringarna.

UTVÄRDERING OCH ANALYS
Vår pedagogiska grundsyn utgår från att varje enskild elev ska bemötas med respekt och med
ett lågaffektivt bemötande. Genom samundervisningen har vi större möjlighet att bemöta
elever i svårigheter eller som hamnat i konflikt. När vi är två pedagoger, kan undervisningen
fortlöpa enligt planering samtidigt som enskilda icke-planerade samtal med elever genomförs.
Detta ökar tryggheten och studieron för den enskilda eleven och för gruppen.
Vi arbetar med likvärdighet och jämställdhet för att motverka traditionella könsmönster och
främja jämställdhet. Vi arbetar exempelvis med varierade arbetssätt för alla elevers möjlighet
till inlärning, då de lär på olika sätt. I de pedagogiska planeringarna finns olika arbetssätt
dokumenterade, där eleverna också fått vara delaktiga i upprättandet. I de pedagogiska
planeringarna finns även artiklar ur Barnkonventionen nedskrivna och de är då kopplade till
det område den pedagogiska planeringen behandlar. Vid sammansättningar av elevgrupper
inför grupparbeten gör vi en analys nogsamt kring hur sammansättningen ska se ut med fokus
på individernas olika nivå på förkunskaper och arbetssätt. Vi tänker också på i klassrummet
hur talutrymmet ser ut. Vilka får mest utrymme, pojkar eller flickor? Och hur skiljer det sig
åt? Är det beroende av ämne, intresse eller pedagogik? Eller handlar det om trygghet? Allt för
att främja jämställdhet och likvärdighet. Vi har satt upp en anslagstavla i matsalens entré där
det Rättighetsbaserade elevrådets, Mat- och städrådets och Kamratstödjarnas information ska
gå att läsa. Här kan samtliga elever och personal läsa vad de olika råden diskuterar och
genomför. Deras arbete blir synligt och ständigt aktivt. Detta ökar delaktigheten för eleverna.

Eftersom vi nu är en Rättighetsbaserad skola med fokus på Barnkonventionen så har vi
påbörjat att implementera Barnkonventionen på alla plan. Som tidigare nämnts har vi gjort
detta exempelvis genom rättighetsbaserat elevråd, kamratstödjaruppgifter samt att eleverna är
med och påverkar vår pedagogiska planering. När eleverna själva fått tänka till kring frågan “I
vår skola pratar vi om mänskliga rättigheter” i den kommungemensamma enkäten, är
resultatet 3,59 på en skala upp till 4. I frågorna som handlade om delaktighet och inflytande är
resultatet 3,41 i motsvarande skala. Dessa värden är förhållandevis höga, men ur ett kritiskt
perspektiv borde värdena ligga närmare 4. Av detta kan vi utläsa att vi behöver fortsätta
arbeta aktivt med dessa frågor.
Under läsåret har vi haft flera gemensamma Tillsammansdagar för åk F-6. Till antalet har de
varit färre än tidigare läsår, detta bland annat på grund av Covid-19. Under de halvdagar som
genomförts har eleverna arbetat tillsammans i tvärgrupper. Åk 6 har i detta arbete klivit fram
som ledare tillsammans med pedagoger. Tillsammansdagarna har under höstterminen varit en
friidrottsdag, en dag innehållande gruppstärkande samarbetsövningar, en dag då vi arbetade
med Barnkonventionens artiklar och en dag med julpyssel. Under vårterminen hann vi med
Alla hjärtansdags-pyssel innan Covid-19 gjorde att vi fick tänka om och genomföra resten av
tillfällena åtskilda mellan stadierna. Mattedag med Kängurumatte i varje enskild klass och
äggjakt utomhus till påsk kunde genomföras medan brännbollsmatchen, 6:or mot lärare, fick
ställas in. Tillsammansdagarna bygger samhörighet, gruppkänsla och trygghet mellan elever i
olika åldrar. Det stärker enskilda elever och hela klasser. I trygghetsenkäten visar elevsvaren
ett värde på 3,64 beträffande tryggheten på skolan. Vi hoppas och tror att arbetet med
tillsammansdagarna är en bidragande faktor till att eleverna känner sig trygga med varandra
och oss vuxna. Det är viktigt att vi fortsätter ha god framförhållning beträffande planering och
genomförande av tillsammansdagarna, så att de blir enkla att genomföra. Vi ser även att dessa
dagar kan medföra svårigheter för vissa elever, de som behöver struktur och förutsägbarhet.
För dessa finns då annat alternativ i mindre sammanhang.
Vi har även haft andra gemensamma aktiviteter, såsom luciatåg av åk 2 i matsalen. Alla
klasser deltog förutom åk 6 som hade språkvalsundervisning på Stora Vallaskolan.
Terminsavslutningen vid jul var annorlunda detta läsår, då vi inte kunde vara i kyrkan. Istället
samlades vi och sjöng utanför matsalen, elever, personal och föräldrar. På grund av Covid-19
genomfördes även läsårsavslutningen på ett annorlunda sätt. Istället för att samla skolan i
kyrkan samlades varje klass i respektive klassrum. För att få ett gemensamt avslut på läsåret
spelade varje klass in en kort video som sen sattes ihop till en film och visades i respektive
klassrum.
Varje klass har under läsåret haft två stycken kamratstödjarrepresentanter.
Kamratstödjarträffarna har skett kontinuerligt under hela läsåret. Representanterna har fått
med sig arbetsuppgifter baserade på Barnkonventionen, till klassen efter varje möte. Dessa
uppgifter har sedan genomförts på olika sätt i alla klasser. Genomförandet har innefattat
diskussioner, illustrationer, skrift både i punktform och i löpande text samt tankekartor.
Arbetssätt har valts utifrån gruppsammansättning och tankar kring ålder, pojkar/flickor och
förkunskaper. Redovisning av uppgifterna har sedan genomförts på kamratstödjarmöten.

Kamratstödjarnas uppdrag har genom dessa uppgifter stärkts och de känner sig motiverade att
lyfta liknande uppgifter kommande läsår. Detta har också varit ett naturligt sätt att diskutera
och resonera kring artiklar i Barnkonventionen, vilket genomförts på olika nivåer beroende på
ålder. Genom att öppet diskutera på detta sätt med värdegrund i fokus, ser vi tryggheten
påverkas positivt i de olika grupperna. Eftersom detta arbete varit gemensamt, genomsyras
hela verksamheten och då även rasterna, som vi upplever är mer konfliktfria. Som
Rättighetsbaserad skola med Barnkonventionen i fokus ska alla barn få ta del av och arbeta
med artiklarna i Barnkonventionen.
Under läsåret har rastaktivitetsutbudet utökats med fler aktiviteter. Vi har en ständigt
pågående diskussion om rasterna och värdegrunden samt ordningsreglerna med eleverna. Det
är viktigt att vi pratar med dem om allas rättigheter enligt Barnkonventionen och att alla får
vara med och delta på lika villkor. Både elever och personal upplever rasterna som mindre
konfliktfyllda än tidigare. Rastvärdarna befinner sig olika mycket på olika platser på
skolområdet, beroende av elevaktiviteterna. Organiserade rastaktiviteter ger ett lugnare klimat
på skolgården. Rastaktiviteterna har under vårterminen bl a utökats med Veckans utmaning
och andra aktiviteter som initierats av elevrådet. Med detta ser eleverna att deras delaktighet
och deras idéer tas tillvara och uppfylls. Denna delaktighet ger sedermera eleverna större
känsla av ansvar för sin skola och då följer positivitet och dessutom aktsamhet om material
exempelvis. Det gör de viktiga rasterna mer lustfyllda.
Trygghetsenkäten som genomfördes i årskurs 1-6 visar ett värde på 3,3 beträffande skolans
ordningsregler. Med tanke på att värdet 4 är det skolan strävar mot visar resultatet att vi är på
god väg men att arbetet måste fortsätta. Ett antagande är att tillsammansdagarna, arbetet med
och kring kamratstödjarna, rastaktiviteterna och rastvärdarnas närvaro med möjlighet till
relationsskapande med alla elever är en bidragande faktor till det positiva värdet.
Enligt vår handlingsplan ska det genomföras en social kartläggning i årskurs 2 och 5. Detta
läsår har kurator även genomfört social kartläggning i mindre variant i åk 1, utifrån uppstådda
behov. Den sociala kartläggningen har varit positiv för lärarna då det ger en fingervisning om
vad man bör arbeta med gällande det sociala i klassen. Det vore därför önskvärt att det gjordes
i högre utsträckning i de årskurserna som det inte ligger inplanerat i. Det kan ge en tidig
indikation på vem kurator eventuellt kommer att behöva jobba mer med framöver. Tidiga
insatser kan leda till mindre problematik högre upp i åldrarna, man hinner bryta mönstren
innan de blir etablerade.
En förbättringsåtgärd under läsåret har varit att alla pedagoger ska bli bättre på att använda
bildstöd. Vi använder idag bildstöd som en del av den varierande undervisningen, med
varierande arbetssätt. Detta är en förutsättning för att bedriva en undervisning för alla.
Åk 6 har ökat samarbetet med åk 1 och 2 samt förskoleklass. Bland annat har några elever i åk
6 utformat ett matematikmaterial för att lära ut ämnet. De hjälper också till i ordinarie
undervisning. De har också haft gemensamma tillfällen i skogen. Med detta ökar tryggheten
eleverna emellan. Dessutom stärks elever i åk 6 gällande självkänslan.

Likabehandlingsteamets analys
Vi ser att antalet kränkningar under året har minskat. En av anledningarna anser vi vara
rastaktiviteterna. Många elever sysselsätter sig med aktiviteter som erbjuds. Vi ser att de flesta
kränkningarna sker i en klass, 1 elev står för hälften av dessa kränkningar (helklass 18
anmälningar, 1 elev 9 st). Mentorer och Likabehandlingsteamet bör samarbeta kring klassen
ht-20 för att få studiero och bygga upp trygghet/gruppkänsla. Vi tycker att stämningen på
skolan överlag är mycket god.

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER
● Vi pedagoger behöver diskutera våra ordningsregler oftare, både med varandra och
med eleverna. Detta för att hålla reglerna aktiva under hela året.
● Vi önskar att kurator genomför sociala kartläggningen i fler årskurser. Detta för att
tidigt kunna se och bryta mönster.
● Vi önskar att rastaktiviteterna och rastboden även inkluderar F-2. Detta för att öka
känslan av samhörighet ännu mer på skolan.
● Vi behöver bli bättre på att förbereda alla elever på schemabrytande aktiviteter såsom
t.ex. Tillsammansdagar.
● Arbetet med Rättighetsbaserad skola kan också utvecklas för att nå både elever,
föräldrar och pedagoger.

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. Utforskande, nyfikenhet
och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.
Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i
helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera
kunskaper i sina olika former.

Åk 3
Nationella ämnesprov åk 3
Nationellt prov (%)

2017/2018
2018/2019
2019/2020
F
P
To
F
P
To
F
P
To
82
38
55
30
Svenska
63
43
*
33
0
0
0
Svenska som andraspråk
10
0
*
21
13
13
17
Matematik
17
14
*
*De nationella proven genomfördes inte på sedvanligt vis pga Covid-19. Proven
genomfördes dock som en del i ordinarie undervisning och bidrog till pedagogernas samlade
bedömning kring elevernas måluppfyllelse.
Måluppfyllelse åk 3
Måluppfyllelse
Svenska
Svenska som andraspråk
Matematik

2017/2018
F
P
To
100 100 100
66
57
60
79
67
72

2018/2019
F
P
To
91
50
71
0
0
0
63
67
64

2019/2020
F
P
To
100
90
94
60
75
67
83
86
85

Beskrivning och analys av måluppfyllelse för åk 3
Bild
Av klassens 26 elever når 25 elever kunskapskraven i ämnet. Den pojke som inte når målen
har ett annat modersmål. Under läsåret har han varit i behov av mycket vuxenstöd för att
kunna genomföra arbetsuppgifterna och når därför inte kunskapskraven, han arbetar inte alls
självständigt utan behöver ständig lotsning. Tack vare att vi varit två pedagoger i klassrummet
under lektionerna har en av oss kunnat ge honom den uppmuntran och det stöd han är i behov
av för att utvecklas på sin nivå.

SO
Av klassens 26 elever når 25 elever kunskapskraven i ämnet. Den pojke som inte når målen
har ett annat modersmål. Han uttrycker själv att det är svårt att förstå innehåll och begrepp.
Tyvärr finns ingen studiehandledare knuten till dessa lektioner. Tack vare att vi varit två
pedagoger under lektionerna har vi kunnat ge honom riktat stöd t ex förklara och förtydliga
texten, anpassa uppgifterna, finnas nära för omedelbart stöd. Då det är fler i klassen som har
annat modersmål arbetar vi mycket med bildstöd och förklaringar av begrepp. Detta har dock
inte räckt för att han ska nå kunskapskraven i ämnets samtliga delar.
Svenska
Av klassens 26 elever är det 17 som bedöms i ämnet. Det är en pojke som inte når målen. Han
är en duktig läsare och kan även uttrycka sig muntligt. Han når inte kraven vad gäller den
skriftliga delen. Han har haft möjlighet att arbeta på dator men har sedan skolstart haft ett stort
motstånd mot all form av skrivande. Detta har gjort att han tränat väldigt lite på att uttrycka sig
i skrift. Han skriver inte fullständiga meningar. För att utvecklas ser vi att han behöver få
fortsätta skriva på dator samt ha möjlighet till riktat stöd under vissa lektioner. Eftersom vi
varit två pedagoger i klassrummet har vi haft möjlighet att arbeta på olika sätt och på olika
nivåer. Vi har kunnat dela gruppen vid behov. Vi har också haft möjlighet att lyssna
individuellt på alla elevers läsning varje vecka. Vi har också kunnat arbeta mycket strukturerat
med deras skrivutveckling.
Svenska som andraspråk
Av klassens 26 elever är det nio som bedöms enligt SVA, fyra pojkar och fem flickor. Av
dessa är det sex som når kunskapskraven, tre pojkar och tre flickor. Av de två flickor som inte
når kunskapskraven är det en som inte riktigt klarar att hålla en röd tråd, både i skrift och i
samtal. Hon är en god läsare, har både flyt och förståelse. Den andra flickan har ännu inte helt
flyt i sin läsning. På grund av brister i det svenska språket saknar hon många ord vilket
påverkar hennes läsning negativt. Hon har kommit längre vad gäller hennes förmåga att skriva
och uttrycka sig muntligt. Den tredje eleven som inte når kunskapskraven är en pojke. Hans
utveckling har till stor del stannat av under läsåret. Han behöver väldigt mycket vuxenstöd i
allt han gör.
Klassen har haft tillgång till riktad SVA-undervisning vid tre tillfällen varje vecka. Vi har då
prioriterat fem av de nio elever som bedöms enligt SVA. Av dessa har två nått
kunskapskraven, den ena först under vårterminen. Vi ser att de elever som fått möjlighet att
arbeta i mindre grupp gjort stora framsteg tack vare detta. Det har dock inte räckt fullt ut för
tre stycken. Vi har också anpassat övrig undervisning i ämnet genom t ex bildstöd, grundlig
genomgång av texter, förklaringar av ord och begrepp. Två av våra elever som bedöms enligt
SVA har fått enskild lästräning av oss mentorer. Båda har utvecklat sin läsförmåga men för
den ena eleven räckte det ändå inte för att nå kraven fullt ut.
Matematik
Av klassens 26 elever når 22 kunskapskraven. Två flickor och två pojkar når inte kraven. De
två flickorna som inte når godkänd nivå har båda ett annat modersmål. Den ena flickan har
varit i Sverige sedan förskoleklass. Hon har ännu ett begränsat svenskt språk och haft svårt att
ta till sig matematiska begrepp. I övrigt utvecklas hon positivt, tar till sig strategier och tack

vare att vi är två pedagoger har hon kunnat få riktat stöd. Den andra flickan som ej når kraven
har under sina två första skolår (åk 1-2) haft stor frånvaro. Efter samtal med vårdnadshavare
fungerade det bättre under en period men den tidigare frånvaron har gjort att hon har luckor i
ämnet. Hon påvisar också stora matematiska svårigheter. Tack vare att vi varit två pedagoger,
och vid ett tillfälle varje vecka tre, har vi haft möjlighet att då ge henne undervisning i mindre
grupp vilket är nödvändigt för hennes fortsatta utveckling i ämnet. Hon kan inte följa ordinarie
undervisning utan behöver anpassat material. Den ena pojken som inte når målen har stora
kunskapsluckor då han under sitt första skolår var oerhört svår att motivera till arbete. Det stöd
han fått (social-/resurspedagog) samt att vi varit två pedagoger har lett till att han under
perioder deltagit i större utsträckning. Det är viktigt att han får fortsatt riktat stöd och anpassat
material för att han ska kunna tillgodogöra sig undervisningen och utvecklas vidare utifrån sin
nivå. Den andra pojken som inte når kunskapskraven har ett annat modersmål. Han påvisar
stora inlärningssvårigheter. Det arbete han utför är inte åldersadekvat. Han har anpassat
material på den nivå han befinner sig. Under hösten såg vi att han utvecklades positivt utifrån
sin nivå, han hade också en positiv inställning till ämnet. Under våren har han stannat upp i sin
utveckling och har även fått en mer negativ inställning både till ämnet och till sin förmåga.
Under hösten har han haft tillgång till studiehandledning vid ett tillfälle varje vecka. Till
vårterminen ändrades detta till en gång varannan vecka. En förändring som inte grundades
utifrån minskat behov. Eleven uttrycker själv att han tycker det är bra att kunna få förklarat
både på svenska och sitt eget modersmål. Tack vare att vi varit två pedagoger i klassen har vi
haft möjlighet att ge honom riktat stöd i allt arbete han utfört.
Engelska
Av klassens 26 elever når 24 kunskapskraven. Det är två pojkar som inte når kraven. Den ena
pojken har ett annat modersmål. Under läsåret har han varit i behov av mycket vuxenstöd för
att kunna genomföra arbetsuppgifterna och når därför inte kunskapskraven, han arbetar inte
alls självständigt utan behöver ständig lotsning. Tack vare att vi varit två pedagoger i
klassrummet under lektionerna har en av oss kunnat ge honom den uppmuntran och det stöd
han är i behov av för att utvecklas på sin nivå. Han uttrycker själv att det är mycket svårt med
engelska och det gör att hans motstånd är stort. Den andra pojken som inte når
kunskapskraven deltar ibland aktivt på lektionerna. Men då det gäller framförallt att skriva
påvisar han ett mycket stort motstånd. Vi har tack vare att vi är två stycken haft möjlighet att
stötta honom, han har haft möjlighet att använda dator. Vi har ändå inte fått honom att utföra
tillräckligt med arbetsuppgifter för att kunna bedöma hans förmåga.
NO
Av klassens 26 elever är det 24 som når kunskapskraven. Det är två pojkar som ej når kraven.
Den ena pojken har ett annat modersmål. Han uttrycker själv att det är svårt att förstå innehåll
och begrepp. Tyvärr finns ingen studiehandledare knuten till dessa lektioner. Tack vare att vi
varit två pedagoger under lektionerna har vi kunnat ge honom riktat stöd t ex förklara och
förtydliga texten, anpassa uppgifterna, finnas nära för omedelbart stöd. Då det är fler i klassen
som har annat modersmål arbetar vi mycket med bildstöd och förklaringar av begrepp. Detta
har dock inte räckt för att han ska nå kunskapskraven i ämnets samtliga delar. Den andra
pojken har inte deltagit aktivt på tillräckligt många lektioner för att nå kraven. Då lektionerna
ligger sent på dagen har hans ork varit slut. Vid ett av tillfällena har det ofta funnits en
resurspedagog knuten till klassen. Trots att han då kunnat få enskilt stöd har vi inte lyckat få
honom att genomföra arbetsuppgifterna i den utsträckning som behövts.

Teknik
Av klassens 26 elever är det 25 som når kunskapskraven. Den pojke som inte når kraven har
deltagit i undervisningen men inte genomfört arbetsuppgifterna på ett sådant sätt att det räckt
till en godkänd nivå. Han har under dessa lektioner fått mycket enskilt stöd men det har ändå
inte räckt ända fram.
Musik
I detta ämne når samtliga elever kunskapskraven. En framgångsfaktor har varit att vi under
dessa lektioner haft tillgång till två klassrum och därför kunnat dela klassen i två grupper. T ex
teori i en grupp och spela instrument i den andra.
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 periodvis varit alla i klassrummet och periodvis även i två grupper,
beroende på arbetsmoment. Klassen har varit oerhört lyhörda och intresserade under
lektionerna och de har god förmåga sedan tidigare att sjunga och spela som grupp. Detta har
gjort att behovet att dela upp gruppen inte varit lika stort som för förra årets åk 3. Nivån har
varit hög för de flesta, både tjejer och killar, och jag har utan problem skapat relation med
många i gruppen, också tror jag, på grund av att mentorn varit med och visat intresse och
entusiasm i ämnet.
Idrott
Av klassens 26 elever når 23 kunskapskraven. Det är två pojkar och en flicka som inte når
kraven. Den flicka som inte når målen har ett annat modersmål. Hon når inte kraven vad gäller
att orientera sig i bekanta miljöer. Tack vare att vi varit två pedagoger har vi haft möjlighet att
ge henne individuellt stöd men det har hittills inte räckt för att hon ska nå en godkänd nivå.
Det har även funnits kartor på olika nivåer för att eleverna ska få prova utifrån sin egen
förmåga. Den ena pojken som inte når målen har ett annat modersmål. Han är i ständigt behov
av vuxenstöd för att kunna delta i spel och lekar. Han har också fått mycket vuxenstöd men det
har inte gjort att han i dagsläget når kravnivån. Den andra pojken som inte når målen har i
större utsträckning än tidigare deltagit när undervisningen skett inomhus, där ramarna är
tydligare. Han är mycket viljestyrd och vill bara delta på sina egna villkor. Då vi varit två
pedagoger har den ena haft möjlighet att försöka motivera eleven att delta, ibland fungerar det
och ibland inte. Lektioner utomhus är mycket svåra för eleven i fråga. Trots att vi försökt
anpassa har det ändå inte räckt till.
Slöjd
I slöjden 25 av klassens 26 elever målen i slöjd. En elev som ännu inte nått målen och det
handlar till stor del om att våga mer.
Elevernas positiva inställning till ämnet är till god hjälp för att nå målen.
Eleverna är uppdelade i två grupper, en textil och en träslöjdsgrupp, 12 elever med 6 flickor
och 6 pojkar och en grupp med 14 elever, 6 flickor och 8 pojkar.
Slöjdlektionerna som är 80 min fungerar bra för de flesta eleverna. Vi jobbar mycket med
grundläggande kunskaper, säkerhet, ämnesord, material och redskap och ser till att ge eleverna

roliga uppgifter efter centrala innehållet för att väcka nyfikenhet för ämnet. De hinner färdigt
med sina uppgifter utan att det blir stressigt. Några enstaka elever, främst pojkar, har svårt att
hålla fokus så länge och det har varit en utmaning för oss pedagoger.

Åk 6
Nationella ämnesprov åk 6
Måluppfyllelse
Nationellt prov (%)
Svenska
Svenska som andraspråk
Matematik
Engelska

2017/2018
F
P
To
100
89
94
60
33
50
69
60
65
93
83
88

2018/2019
F
P
To
67
63
64
100
67
86
80
64
71
80
73
76

2019/2020
F
P
To
100
83
93
75
20
44
*
*

*Inga nationella prov genomfördes i matematik och engelska pga Covid-19.
Måluppfyllelse åk 6

Måluppfyllelse (%)
Bild
Engelska
Hem- och
konsumentkunskap
Idrott och hälsa
Matematik
Modersmål
Musik
Naturorienterande ämnen
Biologi
Fysik
Kemi
(Samhällsorienterande
ämnen
Geografi
Historia
Religionskunskap
Samhällskunskap
Slöjd
Svenska
Svenska som andraspråk
Teknik

2017/2018
F
P
100 100
79
75
100 100

To
100
77
100

2018/2019
F
P
100 91
80
64
100 91

79
71
100
100
86
100
86
86
79
79
86
93
100
80
100

To
95
71
95

2019/2020
F
P
100 100
92
75
100 100

To
100
83
100

75
58
50
92
75
50
58
-

77
65
80
96
81
77
73
-

80
70
75
100
100
80
90
-

80
64
50
100
80
80
90
-

80
67
67
100
90
80
90
-

83
83
75
100
92
83
92
-

83
83
80
100
83
75
75
-

83
83
78
100
88
79
83
-

67
75
67
58
83
88
25
58

77
77
73
73
88
94
56
81

80
80
70
80
100
67
100
100

73
70
70
82
100
63
50
80

76
75
70
81
100
64
71
90

100
92
92
100
100
100
75
100

92
75
92
100
100
83
50
92

96
83
92
100
100
93
60
96

Beskrivning och analys av nationella prov och måluppfyllelse för åk 6
Engelska
Klassen har haft engelska, 3 lektioner i veckan. En lektion 30 minuter, en lektion 45 minuter
och en lektion 50 minuter. Det är samma ordinarie lärare alla lektioner. En av pedagogerna
är ny för eleverna i detta ämne detta läsår.

I åk 6 är det 1 flicka och 3 pojkar som inte nått målen i engelska. Flickan och en pojke är
nyanländ och saknar grundläggande kunskap inom ämnet. En av pojkarna har annat
modersmål och en av pojkarna har läs/skrivsvårigheter och annat modersmål.
Analys
Under vårterminen har vi samplanerat alla lektioner men anpassat utefter gruppens
förmågor. Vi har utgått mycket från boken Champ 6 textbok, Attack your grammar, vilken
jobbar mer med språket och grammatiken, något som klassen behöver utveckla mer. Vi har
tittat på engelska serier och utifrån det jobbat med pedagogiska material som finns samt
lyssnat på engelska radioprogram för mellanstadiet och även där jobbat med arbetsblad.
Då de nationella proven utgick pga Covid-19 har äldre nationella prov genomförts som stöd
för bedömning.
Vi har genomfört diagnoser ht-åk 6 Skolverkets Bedömningsportal utifrån handlingsplanen i
engelska.
Vi ser att flera elever är muntligt starka, de förstår och kan göra sig förstådda i engelskt tal.
Däremot är det flertalet som behöver bygga upp en bättre självkänsla att de kan, då de är
väldigt osäkra. Språkmässigt behöver klassen utvecklas och jobba med stavning och att
utveckla skrivandet i engelska. Fokus tidigare har varit på att förstå, våga prata och lyssna på
ett bra sätt, ställa frågor om man inte förstår. Vi har under vårterminen varierat
undervisningen för att väcka ett intresse för ämnet.
Vi har under terminen sett en positiv utveckling hos eleverna. Det är viktigt att anpassa
innehåll och utmaning efter gruppens förmågor och att variera arbetssätt.
Vi ser en skillnad mellan pojkar och flickor. Flickorna når högre betyg och är mer
ansvarsfulla, flertalet av pojkarna är nöjda med att nå målen och visar inget ambition att
sträva mot bättre betyg.
Vi anser att flertalet pojkar inte jobbar efter sin förmåga och inte tar ansvar för sina läxor
och sin studiegång överlag.
En av orsakerna tror vi är att de vet att de inte kommer att nå målen och därför lägger de inte
ner energi på att ens försöka.
Detta är något vi kommer att ta med oss att försöka motivera alla för ökad måluppfyllelse.

Betyg engelska
A

B

C

D

E

F

Pojkar

1

0

2

1

5

3

Flickor

3

3

3

1

1

1

Bild
Under detta läsår har vi haft bild under vårterminen och under höstterminen hade eleverna
Hem- och konsumentkunskap. Betygen till höstterminen grundades därför på det vi sett
under tidigare år.
Analys
I klassen finns 24 elever där alla har nått minst grundläggande nivå.
Att ha bildlektioner som är 120 min fungerar bra för de flesta eleverna. De hinner färdigt
med sina uppgifter utan att stressa. För vissa elever, främst pojkar, som inte har förmågan att
hålla fokus så länge, har det varit en utmaning för både elever och pedagoger.
Arbetssättet att dela material, som vattenfärg och penslar, i lådor två och två har underlättat
vid både fram och bortplockning då alla vet vad som krävs. Detta arbetssätt kommer vi att
fortsätta med i nästa grupp.
Att prata om förmågor och bedömningsunderlag för betyg har gjort att eleverna tar arbetet
på större allvar och att måluppfyllelsen ökat.
Vi ser att detta arbetssätt har varit gynnsamt och kommer därför att fortsätta ha
elevmedverkan vid planering och genomförande.
Viktigt är också att fortsätta arbeta med Varför, Vad, Hur, vilket gör det tydligt för eleverna.
Betyg bild
A

B

C

D

E

F

Pojkar

0

0

0

5

7

0

Flickor

3

3

4

1

1

0

Svenska och svenska som andraspråk
Av de 14 elever som bedöms i svenska når 13 målen, det är en pojke som inte klarar
kunskapskraven. Pojken deltar inte aktivt på lektionerna så det saknas underlag att bedöma.

I klassen finns 10 elever som bedöms i SVA. Av dessa är det 3 pojkar och 1 flicka som inte
uppnår målen. Av pojkarna är en nyanländ, en har varit på utredning hos specialpedagog och
den tredje har inte genomfört de flesta uppgifter efter bästa förmåga och uppfyller därför inte
kunskapskraven i skrivning och läsförståelse. Flickan är nyanländ och arbetar för att lära sig
det svenska språket.
Vi har oftast haft gemensamma genomgångar i klassen för både SV och SVA under
terminen. Ibland har vi delat dem från start och SVA-gruppen har fått en separat
genomgång. Det har funnits en SVA-pedagog med 120 min i veckan. Då har vi ibland varit
alla i klassrummet, ibland delat i två grupper och ibland i tre beroende på arbetsmoment.
Detta är möjligt eftersom vi arbetar med samundervisning.
Vi har, efter att ha frågat eleverna om hur de velat lägga upp svenskan, fortsatt att ha olika
lektioner under veckan till olika saker t.ex. grammatik, läsning och skrivning.
Vi har under läsåret arbetat med muntlig framställan, arbetat med läsning och läsförståelse.
Vi har också skrivit olika typer av texter. Fortsatt har eleverna, varje fredag, utvärderat sin
vecka och skrivit in vad som ska hända nästa vecka i en veckobok. Mentor har läst vad som
skrivits och gett kommentarer och barnen tar med dessa hem för att diskutera med sina
vårdnadshavare.
Det är en grupp som är i behov av tydlig struktur och därför tar nya arbetsmoment tid att
befästa.
Analys
Vi har sett att kunskaperna utvecklas både muntligt skriftligt och inom läsförståelsen hos de
flesta elever. Vi tror att detta beror på att vi har arbetat med olika moment och lärstilar för
att fånga så många elever som möjligt. Tyvärr har vi inte fått alla elever att lyckas när
svårighetsnivåerna höjs. Det har varit en utmaning för oss pedagoger då eleverna ligger på
vitt skilda nivåer i sin kunskapsutveckling och sociala förmåga. Vi pedagoger ser detta som
en utmaning inför kommande elevgrupper med förhoppningen att så många som möjligt kan
nå målen i svenska och svenska som andraspråk. För att lyckas behöver vi se över hur vi
använder vår kompetens på bästa sätt. Vårt mål är att fortsätta hitta sätt att få fler elever
engagerade i sin egen utveckling.
Vi har sett att pojkarnas motivation brister i främst skrivning men även i läsning. Således har
vi under läsåret haft en utmaning att fortsätta hitta arbetssätt i främst skrivmomenten, för att
stimulera pojkarnas intresse för ämnet. Vi har i arbetslaget fortbildats genom att vi har läst
och diskuterat boken Vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas
i skolan. Detta blir ett fortsatt arbete kommande läsår.

Betyg
SV
A

B

C

D

E

F

Pojkar

0

0

1

1

3

1

Flickor

2

3

1

2

0

0

A

B

C

D

E

F

Pojkar

0

0

0

1

2

3

Flickor

0

0

1

0

2

1

SVA

SO
I SO-undervisningen använder vi oss av flera olika arbetsmetoder och eleverna är alltid
delaktiga i planeringen av upplägget. De är med och tycker till om i vilken ordning och vilka
arbetssätt vi ska ha i gruppen.
Vi har haft tillgång till studiehandledare i arabiska och tigrinja 70 minuter per vecka under
ht men bara i arabiska under vt.
Arbetsmoment vi använt oss av är t ex enskilt arbete, arbete i grupp, diskussioner,
instuderingsfrågor, fördjupningsarbeten skriftligt i olika ämnena, bildspel, prov,
redovisningar inför grupp. Vi har haft diskussioner för att nå fler elever då vissa klarar det
muntliga bättre än det skriftliga.
Analys
En grupp med många som behöver mycket stöd och hjälp. Flera med
koncentrationssvårigheter och även läs- och skrivsvårigheter.
Studiehandledningen har varit till stor hjälp då eleverna med arabiska och tigrinja som
modersmål fått hjälp med förförståelse av ord och begrepp. Detta är en bidragande orsak till
att alla eleverna med dessa modersmål i år når målen i so-ämnena. Tappet av
studiehandledning i tigrinja under vt har varit kännbart.
Arbetet med olika undervisningsformer och arbetsmaterial för att tillgodose så många elever
och inlärningsformer som möjligt har varit en framgångsfaktor. Tillsammans med
samundervisningen har det varit en av anledningarna till god måluppfyllelse. Vi har dock
inte lyckats hitta metoder för att få alla elever att ta ansvar för sitt eget lärande. Val av ämne

och redovisningsform ökar elevernas delaktighet och engagemang i ämnet. Eftersom
varierade redovisningsformer gjort att flertalet når målen kommer vi att fortsätta med denna
valmöjlighet även i kommande grupper.
Vad? Hur? och varför? är viktiga redskap för att eleverna ska vara säkra på vad som
förväntas av dem.
Utmaningen har varit att försöka få alla elever att godkända i SO-ämnena. Detta har vi tyvärr
inte lyckats med och av de elever som inte nått grundläggande kunskaper är pojkarna i
majoritet och även pojkar med annat modersmål.
Geografi
Här har 23 elever nått godkänd nivå några av dem efter viss komplettering. En av
anledningarna till att pojken inte nått målen kan vara utebliven studiehandledning en annan
anledning är att han, trots att han erbjöds kompletteringshjälp och extra studiestöd efter
skoltid, inte tagit tillvara på den möjligheten.
Historia
Av 24 elever har 20 nått målen. Det är en flicka och tre pojkar som inte nått målen Flickan
och en av pojkarna har ännu inte tillräckliga kunskaper i svenska för att nå målen men hon
har på en engagerat sätt deltagit i undervisningen efter bästa förmåga men har varit i Sverige
alldeles för kort tid för att tillgodogöra sig tillräckligt av undervisningen. Två pojkar som
inte når målen har trots mycket stöd och hjälp inte lyckats nå kunskapsmålen.
Religion
Av 24 elever har 22 nått målen. Det är en pojke och en flicka som inte nått målen. Pojken
har vi ännu inte lyckats få att delta i tillräckligt stor utsträckning i undervisningen så det
saknas underlag att bedöma både muntligt och skriftligt. Flickan har på ett engagerat sätt
deltagit i undervisningen efter bästa förmåga men har varit i Sverige alldeles för kort tid för
att tillgodogöra sig tillräckligt av undervisningen.
Samhällskunskap
Här har alla 24 elever nått målen.
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Betyg: Religion

Betyg: Samhällskunskap

Matematik
I klassen finns 24 elever Av dessa är det 2 flickor och 2 pojkar som inte når målen.
De 2 flickorna har annat modersmål och har därför inte tillräckligt stort ordförråd för att
klara av att ta till sig instruktioner och har svårt med de matematiska begreppen. Pojkarna
har svårt med koncentrationen. Alla fyra eleverna har svårt att befästa kunskaperna, trots
olika arbetssätt. De behöver hjälp att komma igång och upprätthålla arbetet under lektionen.
Vi har under året vid flertalet tillfällen delat klassen i mindre grupper.
Analys
Vi har sett att arbetet i mindre grupper ger eleverna bättre arbetsro och de upplever att de får
mer hjälp.
Vi har gett eleverna som behöver arbeta med att fördjupa sig i grunderna möjlighet att
repetera detta som inte riktigt har befästs. För att utmana och motivera eleverna som behöver

större utmaningar har vi tagit fram separata arbetsmoment till den gruppen. Denna grupp
består av 7 flickor och en pojke. Vi har fortsätta att uppmuntra eleverna att ”våga” prova,
rita och diskutera sig fram för att öka förståelsen och se rimligheten i sina uträkningar. Vi
har tyckt att det är viktigt att visa eleverna på olika sätt att utveckla sitt lärande t.ex. en lite
kort film hur andra arbetar med matematik. Vi varierar arbetssätt för att locka till motivation
och kunskap att lära.
Veckans mål på mattelektionerna har varit en framgångsfaktor som motiverat pojkarna att
arbeta på lektionerna för att slippa ta hem skolarbete. Det har blivit en trygghet för eleverna
att veta vad som krävs av dem. Eleverna har jobbat in detta arbetssätt och arbetar bra under
lektionerna för att slippa ta hem och komma i kapp. De lär sig också att ta eget ansvar för sitt
arbete och att det blir gjort.
Att arbeta med matematik på olika sätt, t.ex. praktiskt, teoretiskt, i bok, på dator, enskilt, i
grupp, tyst, i diskussion, elever hjälper varandra, inne och ute har gjort att vi nått fler
godkända resultat och goda relationer i gruppen. Även de som inte når godkänd nivå har
lyckats i vissa delar av matematiken och känner sig trots allt nöjda med att ha klarat dessa
delar.
I den här gruppen är det fler flickor än pojkar som når högre betyg i ämnet matematik.
Flickorna har rent generellt lättare att göra skrivuppgifter än pojkarna som har ett motstånd
till att skriva. Vi har fortfarande en utmaning i att lyckats hitta andra vägar för att få fler
pojkar att ”visa hur de tänkt” när det gäller att göra uträkningar i räknehäftena.
Av de 4 elever som inte når kunskapskraven har 3 annat modersmål.
Betyg: Matematik
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NO och teknik åk 6
Vi har varit två undervisande lärare vid två lektioner i veckan om 80 respektive 70 minuter.
Under en lektion i veckan, under en period, har även en studiehandledare/studiestöd i
tigrinja deltagit.
Vi har arbetat i helklass, halvklass och även gruppvis.
Biologi
Det är två pojkar och en flicka som ej når målen i biologi.

Pojkarna har läs- och skrivsvårigheter och en av dem har annat modersmål, båda pojkarna
har koncentrationssvårigheter.
Flickan är nyanländ.
Fysik
Det är tre pojkar och två flickor som ej når målen i fysik.
Pojkarna har läs- och skrivsvårigheter och två av dem har annat modersmål, alla pojkarna
har koncentrationssvårigheter.
En flicka är nyanländ och båda har annat modersmål.
Kemi
Det är tre pojkar och en flicka som ej når målen i kemi.
Pojkarna har läs- och skrivsvårigheter och två av dem har annat modersmål, alla pojkarna
har koncentrationssvårigheter.
Flickan är nyanländ.
Teknik
Det är en pojke som inte når målen i teknik.
Pojken har koncentrationssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter.
Analys
Vi har använt varierat arbetssätt: arbete i par, grupp, halvklass och enskilt arbete, teoretiska
genomgångar, film, letat information, läslyftsuppgifter, kooperativt lärande, laborationer
enskilt och i grupp och annat praktiskt arbete. Vi arbetar en del med ChromeBooks. Med ett
varierat arbetssätt tillgodoser vi alla enskilda elevers olika sätt att lära, de får en likvärdig
möjlighet att lyckas i sitt arbete.
Eleverna har fått vara med och bestämma hur vi ska arbeta med olika områden, de har även
fått bestämma hur de vill att redovisningsformen ska se ut. Detta har också medfört att
motivationen har ökat hos eleverna. Då vi nu är en Rättighetsbaserad skola finns också
Barnkonventionens artiklar med i de pedagogiska planeringarna och därmed undervisningen.
Moment som behandlar begreppen i ämnena specifikt har varit väldigt viktiga att arbeta
med, då vi sett att dessa gynnat elevernas förståelse. Dessutom har vi läst texterna högt för
eleverna innan de arbetat med dem. Genom läsningen har begrepp förklarats och därmed har
också sammanhang och förståelsen ökat för eleverna. Vi finner det viktigt för eleverna att de
får en klarare överblick över textmaterialet inför det egna arbetet.

Vi anser att tvålärarsystemet och samundervisningen helt klart gynnar arbetet i klassrummet.
Vi kan dela klassen på ett fördelaktigt sätt, vilket medför ökade kunskaper genom ökad
studiero och mer individuellt stöd. Dessutom kan vi bedöma elever mer enskilt, exempelvis
vid muntliga förhör och prov, som vissa elever har nedtecknat som stöd.
Det är fördelaktigt att ha två längre lektioner i veckan då hinner vi både teori och praktik
under ett pass.
Vi tänker att vi ska ta individualiseringen ytterligare ett steg och med det ska vi låta eleverna
få ytterligare valmöjligheter när det gäller arbetssätt och redovisningsform. De ska kunna få
välja individuellt/grupp arbetssätt och redovisningsform inom ett område, alla behöver inte
göra lika.
För elever som vill nå de högre betygen, ser vi till att det alltid finns fördjupande uppgifter,
där de har möjlighet att visa förmågor på dessa nivåer.
Vi ser att det är främst flickor som får de högre betygen, det är även de som är mest spridda
över hela betygsskalan. I klassen finns många pojkar som är i svårigheter av olika slag.
Under läsåret har två pojkar börjat i klassen, båda pojkarna har annat modersmål. Den ena
pojken kom direkt från sitt hemland. Med hjälp av bildstöd och dator för översättning har
han uppnått målen i alla ämnen. Klassrumsklimatet under NO-lektionerna och pojkens eget
driv har möjliggjort måluppfyllelsen, vi har kunnat hjälpa honom kontinuerligt och direkt
vid behov under lektionerna. Den andre pojken har varit i Sverige längre och har relativt bra
språkkunskaper. Denne elev har varit en positiv förebild för övriga pojkar i klassen gällande
kunskapsinhämtning. Han har även varit normbrytande gällande beteende på ett positivt sätt.
En tanke är att i NO- och teknikundervisningen framöver fortsätta med mer
Läslyftsuppgifter, som är mer styrda men samtidigt friare. Det är mer samtal och
smågruppsarbete än skrivande. Tankar finns här, som tidigare nämnts, att eleverna får fler
valmöjligheter gällande arbetsform och redovisningsform inom ett område och i klassen. Vi
kan ge dem större möjlighet att lyckas genom likvärdigheten.
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Kemi

Teknik

Idrott
Klassen har haft idrott 45 minuter 2 gånger i veckan.
Det är en idrottslärare vid varje tillfälle och ytterligare en pedagog på vardera lektion. Denna
pedagog är inte densamma på dessa två lektioner.
I klassen är det 4 elever som inte når godkänt betyg, det är jämnt fördelat mellan flickor och
pojkar.
Eleverna har gemensamt planerat och några av dem har genomfört egna lektioner under
höstterminen. Resterande elever skulle genomföra detta under vårterminen men detta gick
inte att genomföra pga Covid -19.
Varje idrottslektion startar med vad, hur och varför på tavlan. Alla elever blir förberedda på
vad vi ska göra, hur vi ska göra det och varför vi gör det. Det är för att varje elev ska veta
vad som krävs och vad som förväntas av dem. Det är viktigt att visa eleverna vad som
förväntas av dem. Detta får de med hjälp av kroppsspråk, skriftligt, muntligt och med bild,
eftersom eleverna tar till sig kunskap på olika sätt.
För att nå kunskapskraven i idrott och hälsa i årskurs 6 är simförmågan en viktig del.
Eleverna får undervisning ca fyra 40-minuterslektioner per termin i åk 3 – 6. Detta mål har

inte gått att uppnå för de elever som behövde simundervisning denna termin pga Covid-19
då simundervisningen ställdes in.
Analys
De som inte nått godkänt i idrott är uteslutande att de inte har tillräckliga kunskaper för att
kunna/orka simma bröstsim och ryggsim den sträcka som krävs. Den simundervisning
eleverna får under ett läsår är inte tillräcklig och i år blev den inställd under vårterminen pga
Covid-19. De elever som inte når målen i simning är svåra att motivera på de övriga
idrottslektionerna då de vet att de inte kommer att få ett godkänt betyg. De ger ofta upp och
struntar i att ta med idrottskläder till lektionerna. Pedagoger försöker genom ständiga samtal
och uppmuntran motivera eleverna till att alltid göra sitt bästa för att om/när simningen till
slut lyckas kanske eleven är berättigad till ett bättre betyg än E som är det grundläggande
betyget.
En av pojkarna som ej klarar simningen deltar inte på lektionerna utan sitter vid sidan och
iakttar därför når han inte målen. Han deltar dock muntligt och teoretiskt. Trots fortsatt
uppmuntran och motivation har vi inte fått eleven att delta aktivt.
Vinnande koncept är att varje idrottslektion startar på samma sätt, med samling. Detta ger
eleverna trygghet då rutiner och struktur är viktigt för att lyckas. De har lärt sig vilka rutiner
som gäller och vet vad som krävs av dem. Både vad som ska göras under lektionen och vad
varje individ själv skall tänka på. Vi utövar samma aktivitet flera gånger och det gör att
eleverna blir ännu tryggare och utvecklas individuellt och i grupp. Under idrottslektionerna
visar eleverna ett aktivt deltagande och mycket glädje.
Tvålärarsystemet har varit betydelsefullt då vi pedagoger kan stötta varandra och variera
vem som gör vad när det uppstår situationer bland eleverna. Det har dock varit en svaghet
detta läsår att det är två olika pedagoger som är med på lektionerna. Den här gruppen mår
bra av kontinuitet och så få vuxna som möjligt.
För att fånga de elever som inte vill delta i vissa moment gäller det för oss pedagoger att
fortsätta vara lyhörda och flexibla och försöka hitta alternativa uppgifter. Vi uppmuntrar
eleverna om vikten att delta i idrottens olika moment och lyfta det med vårdnadshavare när
det behövs.
Ett område som flera elever i klassen upplever som onödigt är rörelse till musik som många
pojkar inte gillar och har svårt att göra sitt bästa i. En utmaning för oss pedagoger är att hitta
ett arbetssätt som eleverna finner lustfyllt och varierat. Under vårterminen uteblev pardans
pga Covid-19. Detta upplevde vi gynnade pojkarna då många pojkar tycker att detta moment
är ”pinsamt”.
Det är fler flickor än pojkar som har högre betyg. Detta kan bero på att de flesta flickorna tar
alla områden på allvar och gör sitt bästa på alla lektioner, vissa pojkar tänker och tror att det
löser sig ändå. Här har vi pedagoger haft en utmaning att få pojkarna att förstå vikten av att
göra rätt val vilket vi tyvärr inte lyckats med. När eleverna fått sitt betyg till jul och börjar

ifrågasätta varför hen inte har ett högre betyg är det lätt att påvisa det vi under lektionerna
gått igenom och pratat om för att förklara hur och varför bedömningen ser ut som den gör.
Detta har några av pojkarna tagit till sig och kunnat höja sina betyg.
De två områden inom idrott och hälsa som har lägst måluppfyllelse är rörelse till musik och
simning.
För att kunna öka måluppfyllelsen ytterligare i idrott måste eleverna få tillgång till
simundervisning mer frekvent från tidigare åldrar.
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Musik
I åk 6 på Bruksskolan går det 24 elever, 12 tjejer och 12 killar och det är överlag en trygg
grupp där många har hög ambitionsnivå och där många lyckats höja sina betyg från i höstas.
Utmaningen i gruppen har varit skillnaden på tjejer och killar och deras inställning och
ambitioner i ämnet, vilket blivit ännu tydligare under våren. Större delen av gruppen killar
har varit svårt att utmana och de har gjort minsta möjliga för att bara bli godkända, medan
många av tjejerna varit väldigt ambitiösa och velat ha mer utmaningar och även sporrat
varandra att prestera. Där har gruppen inte alltid varit så gynnsam i sin sammansättning och
det har stundtals varit svårt att möta alla behov och nivåer.
Vi har fortsatt att jobba mycket i halvklass för att spela instrument respektive ha teori vilket
har fungerat bra, men även en hel del i helklass. Jag har upplevt att båda sätten fungerat bra
mycket tack vare den extra tryggheten att ha med klassens mentor under musiklektionen,
också för att fånga upp statusen för dagen för vissa elever, vilket varit helt avgörande för hur
eleven klarat lektionen.
8 elever, framförallt killar (7 st) ligger kvar på betygsnivå E och 6 elever har D, (4 st killar).
Det är en elev som fått fortsätta att göra många moment enskilt och därigenom lyckats få
grundläggande nivå och ett E i betyg. Det är 2 st elever som ligger på C-nivå (2 tjejer) och 2
st som har B (varav en kille). Det som står ut med denna klass, är alla tjejer som har höga
betyg, 6 st har A i betyg. Ingen annan åk 6 har så många högpresterande elever i musik detta
läsår. Det är väldigt tydligt i denna klass hur uppdelat det är mellan tjejer och killar och jag
har svårt att säga varför det är så. Som jag skrev i analysen i höstas kanske det handlar om
en tendens att några av pojkarna har svårare att ta ansvar för uppgifter och sämre “driv”. Det
kan också vara en osäkerhet och svårighet att hålla fokus och hitta motivation. Helt säkert är

det ett misslyckande ur pedagogisk synpunkt och jag tar med mig det i fortsättningen för att
hitta strategier för att få fler killar att lyckas bra.
Hemkunskap
I ämnet Hem- och konsumentkunskap ser vi att eleverna i åk 6 på Bruksskolan har hög
måluppfyllelse. Samtliga elever når målen i ämnet. Hem- och konsumentkunskap är ett
ämne som introduceras först för eleverna när de börjar i åk 6. I och med att eleverna inte har
haft ämnet tidigare och att vi samtidigt har en måluppfyllelse på 100 % anser vi är positivt.
Hem- och konsumentkunskap är ett huvudsakligen praktiskt ämne som många elever har en
positiv inställning till. Vi har också valt att lägga mycket fokus på just det praktiska arbetet i
åk 6 för att eleverna ska få en bra relation till ämnet direkt. Sen har vi såklart en del teoretisk
arbete också, kopplat till det praktiska arbetet. Men det blir mer teoretiska inslag när
eleverna kommer till högstadiet och ska ha hemkunskap i åk 8 och åk 9. Så elevernas
intresse och motivation till ämnet samt hur vi valt att lägga upp undervisningen och
ämnesinnehållet tror vi är bidragande aspekter till den höga måluppfyllelsen. Ytterligare en
viktig aspekt som vi tror har en avgörande del i den höga måluppfyllelsen är upplägget på
hur eleverna läser ämnet. Tidigare läsår har eleverna i åk 6 läst ämnet i två perioder, en
period på hösten och en period på våren (totalt en hel termin fast utspritt på både våren och
hösten). Nu inför detta läsår så har eleverna läst ämnet under en hel termin, antingen på
hösten eller på våren. Detta har inneburit ett mer konsekvent och regelbundet lärande. Vi
lärare ges också bättre möjligheter till att skapa goda relationer med eleverna när vi får träffa
dem under en hel termin. Vi tror också detta har bidragit till att andelen höga betyg ökat. I
och med att vi får träffa dem varje vecka under en hel termin så stimuleras deras utveckling
på ett bättre sätt och det innebär i sin tur att de kan ta till sig mer kunskaper.
Slöjd
I klassen finns 24 elever och alla har nått minst grundläggande nivå. 2 vuxna finns för det
mesta i gruppen, en pedagog och en skolvärd.
2 grupper är uppdelade på 11 elever, 7 pojkar 4 flickor och på 13 elever, 8 pojkar och 5
flickor.
Sedan åk 3 har eleverna växlat mellan trä och textilslöjd terminsvis.
Det är en grupp som är i behov av tydlig struktur och varje lektion startar med samling och
genomgång av dagens lektion. Det är viktigt med rutiner och att de vet vad som krävs av
dem. Eleverna blir förberedda på vad vi ska göra, hur vi ska göra det och varför vi gör det.
Att ha pratat om betyg och bedömning, förmågor och vilka kunskapskrav som ska uppfyllas
har gjort att eleverna tar ämnet på större allvar och måluppfyllelsen har ökat. För elever som
vill nå de högre betygen, ser vi till att det finns fördjupande uppgifter så de har möjlighet att
visa förmågor på dessa nivåer.
Att vi växlar mellan slöjdarterna terminsvis har bidragit till att alla elever når målen i slöjd.
De har möjlighet att visa upp sina förmågor i den slöjdart som passar eleven bäst.

Lektionen är 80 min i alla årskurserna. Det har fungerar bra för de flesta eleverna. Den
största utmaningen för oss pedagoger har varit de elever, främst pojkar, som inte kan hålla
fokus så länge. De har svårare att ta ansvar för uppgifter och har svårighet att hålla fokus och
hitta motivation.
Utmaningen i gruppen har varit skillnaden på tjejer och killar och deras inställning och
ambitioner i ämnet. Det har varit svårt att utmana några av killarna i textilslöjden, de har
gjort minsta möjliga för att ligga på en godkänd nivå. De flesta tjejer har varit ambitiösa och
sporrat och hjälpt varandra att prestera. Stundtals har det varit svårt att möta alla behov och
nivåer.
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Ogiltig frånvaro
Ogiltig frånvaro
F
7

Åk 1-6

2017/2018
P
To
16
23

F
6

2018/2019
P
8

To
14

F
5

2019/2020
P
To
9
14

Kommentar: 7 av de 14 eleverna påvisar en ogiltig frånvaro på ca 1% samtidigt som ingen elev
överstiger 4%. I aktuella fall följs planen Att främja skolnärvaro. För övrigt finns elever med
enstaka lektioner rapporterade som ogiltiga. Dessa är kontrollerade och oftast beroende av
språkförbistringar med vårdnadshavare. 11 av nämnda 14 elever har vårdnadshavare som behöver
tolk i kontakten med skolan.

Åtgärdsprogram
Åtgärdsprogram
Åk 1-6

2017/2018
F
P
To
5
16
21

2018/2019
F
P
To
6
14
20

2019/2020
F
P
To
3
6
9

Kommentar: Under läsåret 2019/2020 var antalet åtgärdsprogram, som anges ovan, 9 st.
Utöver detta har 50 elever, 21 flickor och 29 pojkar, extra anpassningar i undervisningen.

Särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning
Särskild undervisning eller
enskild undervisning

2017/2018
F
0

Åk 1-6

P
1

2018/2019
To
1

F
0

P
1

2019/2020
To
1

F
0

P
0

To
0

Kommentar: Ingen elev tillhörande Bruksskolan har haft enskild undervisning eller
undervisningen förlagd i särskild undervisningsgrupp under läsåret 2019/2020.

Anpassad studiegång
Anpassad studiegång
Åk 1-6

2017/2018
F
P
To
0
1
1

2018/2019
F
P
To
0
1
1

2019/2020
F
P
To
0
0
0

Kommentar: Ingen elev har haft anpassad studiegång under läsåret 2019/2020. En pojke,
nyanländ, har inte läst hem- och konsumentkunskap då denna undervisning var förlagd till
ht-19. Detta får eleven ta ikapp under högstadiet.

Handledning på modersmål
Handledning på modersmål
Åk 1-6

F
13

2017/2018
P
To
9
22

F
11

2018/2019
P
To
9
20

F
14

2019/2020
P
To
9
23

Kommentar: Studiehandledning bedrivs i varierande omfattning på språken. Av dessa 23
elever, läsåret 2019/2020, som har stöd på modersmålet betecknas 17st som
studiehandledning (8 pojkar och 9 flickor) medan 6st (1 pojke och 5 flickor) har språkstöd.
Studiehandledning övergår i språkstöd, om eleven har behov av det, då eleven vistats 4 år i
Sverige.

Modersmålsundervisning
Modersmålsundervisning
Åk 1-6
Arabiska
Dari
Somaliska
Thailändska
Tigrinja
Polska
Ryska
Finska
Spanska
Kurmanji

F
8
0
0
1
9
1
0
-

2017/2018
P
To
11
19
1
1
1
1
2
3
3
12
0
1
1
1
-

F
9
0
0
8
1
0
1
2
-

2018/2019
P
To
14
23
0
0
0
0
3
11
0
1
1
1
1
2
0
2
-

F
8
0
1
4
1
0
1
1
4

2019/2020
P
To
11
19
0
0
0
1
10
14
0
1
1
1
3
4
0
1
1
5

Kommentar: Det totala antalet elever med modersmålsundervisning på Bruksskolan är 46 st
vilket motsvarar 28% av eleverna i åk 1-6.

ENHETENS MÅL
Ge alla elever möjlighet att lägst nå målen i samtliga ämnen
Svenska som andraspråk ska ges till elever som har behov av det
Studiehandledning på modersmålet
Hur når vi målen?
Utveckla samundervisningen med tonvikt på planering, genomförande, utvärdering och
bedömning.
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.
Gå vidare i arbetet med Specialpedagogik för lärande för att främja en inkluderande och
tillgänglig lärmiljö för alla elever.

Elevenkät för åk 2 och åk 5
(Skala 1-4 där 4 är mest positivt)
Åk 2

Åk 5

Genomsnitt

Genomsnitt

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära
mig mer

3,53

2,82

Jag känner att jag lär mig viktiga saker i skolan

3,77

3,32

3,65

3,07

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

3,80

3,57

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

3,67

3,46

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

3,63

3,29

3,70

3,44

Stimulans

Anpassning efter elevens behov/Utmaningar

Analys av elevenkät
Åk 2
Vi kan utifrån resultaten se att det sjunkit något sedan förra året, men ändå att flertalet elever
upplever att de lär sig saker i skolan och att de känner sig nyfikna.
Vi ser också att eleverna upplever att de får stöttning i sitt dagliga skolarbete.
Åk 5
När det gäller stimulansen har resultatet minskat med 0,2 däremot har
anpassningar/utmaningar efter elevernas behov ökat med 0,3. Detta resultat visar att vi
behöver arbeta vidare med att få eleverna att känna sig stimulerade i sitt skolarbete t.ex.
genom mer möjlighet till utmanande uppgifter.

UTVÄRDERING OCH ANALYS
En viktig del under läsåret har varit att vi samplanerar kontinuerligt i tvålärarsystemet. Vi har
därigenom kunnat upprätthålla uppdaterade pedagogiska planeringar, hålla kontinuerliga
diskussioner om elevernas kunskapsutveckling samt att vi gemensamt hittat vägar för att nå
elever som behöver extra stöd eller utmaning. Samundervisningen har gjort att vi har kunnat
arbeta på ett varierat sätt i klassrummet, både med mindre grupper och enskilda elever,
utifrån behovet som finns i elevgruppen. Det har varit positivt på olika sätt, både för att
kunna ha intensiv färdighetsträning med elever i behov, men också för att ge de starka
eleverna möjlighet att utmanas i sitt lärande. Tvålärarsystemet skapar också stora möjligheter
för att med fördel dela klassen tillfälligt för att undervisningen ska bli optimal, exempelvis
vid laborationer eller speciella genomgångar och visningar. Det har också skapat trygghet
och studiero, då eleverna har fått möjlighet att visa sina kunskaper i mindre grupper eller
undervisningskonstellationer.
Pedagogiska planeringar upprättas kontinuerligt i samtliga ämnen, och är förutom Lgr11
också kopplade till Barnkonventionen. Dessa upprättas av de pedagoger som samundervisar,
men även tillsammans med eleverna. Eleverna görs delaktiga i de pedagogiska planeringarna
genom att de får vara med och diskutera fram exempelvis arbetssätt och redovisningssätt.
Detta görs i de äldre åldrarna samtidigt som vi går igenom arbetsområdet, vad som ska göras,
varför och hur. Genom att involvera eleverna i de pedagogiska planeringarna känner de sig
delaktiga och vi ser att de då blir mer motiverade att delta i undervisningen, detta skapar
större måluppfyllelse. I de yngre åldrarna är det svårare att gå igenom en pedagogisk
planering, då det kan vara svårt för eleverna att förstå vad som menas. Istället arbetar vi
därför aktivt utifrån frågorna ”Vad?”, ”Hur?” och ”Varför?” för att på ett mer elevnära sätt
göra eleverna delaktiga i vad som ska göras. De pedagogiska planeringarna ligger sedan till
grund för den kontinuerliga omdömesskrivning som genomförs och fungerar som en sorts
planering för lärarna. I upprättandet samverkar även de lärare som samundervisar och
därmed läggs grunden för kommande undervisning i området.
Vi ser att det har varit lättare att samplanera och utvärdera undervisning i åk 1-3, då samtliga
ämnen förutom idrott genomförs i klassrummet och med samma lärare. Till skillnad mot
tidigare år har det också detta läsår varit samma pedagoger som följt klassen från åk 2 till åk
3. Detta ser vi har varit en stor framgångsfaktor då det skapat en trygghet för eleverna och att
det gett bra kunskapsutveckling. Vi kan se generellt att det är positivt när man arbetar under
en längre tid tillsammans med samma kollega inom tvålärarsystemet. Man ges då möjlighet
att förmedla förväntningar på varandra, hitta arbetssätt som fungerar, bygga upp en
gemensam samsyn och det är lättare att arbeta tematiskt när man tillsammans har skapat
ramar som fungerar. Gällande åk 4-6 fungerar det i dagsläget bra, men på grund av att man
samplanerar med olika pedagoger så kan det ibland vara svårt att hitta tid för att planera och
utvärdera undervisningen.
För att ytterligare främja en tillgänglig undervisning och lärmiljö har vi synliggjort
undervisningen med hjälp av ett varierat undervisningssätt, både muntligt och med bildstöd.

Vi har sett en ökad förståelse när vi kopplat bilder till exempelvis begrepp och att det främjar
inlärningen hos alla elever, inte enbart elever med annat modersmål. Vi har också arbetat
mycket med begreppen ”Vad?”, ”Hur?” och ”Varför?” för att tydliggöra och synliggöra
undervisningen. Eleverna blir trygga av att veta redan innan vad som förväntas av dem och
vi kan se att undervisningen kan effektiviseras genom att eleverna får en tydlig bild av vad
som ska göras. Vi kan dock fortfarande bli bättre på att använda bildstöd, då vi ser att det
underlättar inlärningen hos eleverna. Det handlar om inlärningen hos alla elever, inte endast
elever med annat modersmål. Att koppla bilder till schemats olika delar eller att koppla
bilder till begrepp i de olika ämnena är viktigt för inlärningen.
För att underlätta vårt arbete med att utvärdera och följa upp elevernas kunskapsutveckling
har vi använt oss av materialet Tummen upp. I ämnet svenska är Tummen upp-materialet
obligatoriskt enligt Läs- och skrivplanen. I de äldre åldrarna har vi också använt materialet i
ämnena engelska, idrott och hälsa, SO och NO. Vi har också följt de handlingsplaner som
finns i svenska och matematik och har i och med detta också genomfört Skolverkets
bedömningsstöd i svenska och matematik. Vi har valt att genomföra det i både åk 1 och 2,
även om det enbart är obligatoriskt i åk 1. Detta då det är ett bra underlag som hjälper till att
skapa en tydlig bild av elevernas kunskapsutveckling.
Eleverna görs delaktiga i sin egen kunskapsutveckling genom att man i de äldre åldrarna
diskuterar betyg, vad som förväntas och vad som krävs för att uppnå olika betyg. Det hjälper
eleverna att själva bli medvetna om hur de ska arbeta vidare för att nå de mål de strävar efter.
Samtal förs med vårdnadshavare genom exempelvis utvecklingssamtal.
Studiehandledning har getts till elever i åk 1-6, och under läsåret har vi haft
studiehandledning i arabiska, tigrinja och thai. Vi ser att det har varit positivt för eleverna att
få studiehandledning redan i tidig ålder, då de har fått möjlighet att uttrycka sig och förklara
på sitt modersmål, men också att de har fått hjälp med olika begrepp. Detta har ökat
elevernas förståelse och det har gjort att eleverna kan vara mer delaktiga i undervisningen.
Ett bra hjälpmedel, även när studiehandledare inte finns på plats, har varit Inläsningstjänst.
Eleverna har genom detta fått möjlighet att utveckla sin förståelse, såväl på sitt eget
modersmål som på svenska, då texter läses in på de båda språken.
En viktig del i arbetet med elever med annat modersmål är kommunikationen mellan
pedagogerna och studiehandledare, så att eleverna får en mer likvärdig undervisning och
stöttning i sin kunskapsutveckling. För att utveckla detta har samtliga pedagoger fått
utbildning gällande Nyanländas lärande och studiehandledning genom föreläsningar med
Tamar Ucar. Föreläsningarna gav oss pedagoger mer förståelse för hur studiehandledare
arbetar och hur vi ska samarbeta. Vi ser dock att det fortsatt finns ett stort behov bland våra
elever att få mer studiehandledning på sitt modersmål. Utmaningen är dock att hitta tid för att
samplanera och utvärdera undervisningen. Dels för att det ges få timmar av
studiehandledning, men också för att studiehandledarna inte alltid är på plats då de arbetar på
olika platser.

Under läsåret har vi arbetat aktivt med att svenska som andraspråk ska genomsyra all
undervisning. Parallellt med detta får elever med svenska som andraspråk också möjlighet
till sva-undervisning i mindre grupp, dock i olika stor utsträckning. Vi ser en förbättring för
de elever som fått fler sva-timmar, genom att fler nu når målen jämfört med tidigare termin.
För eleverna i åk 1 och 2 har lektionerna tillsammans med sva-lärare varit färre. På grund av
organisatoriska orsaker har dessa tillfällen ibland också helt uteblivit, vilket medför att
eleverna gått miste om värdefulla tillfällen att träna språk och begrepp i mindre grupp. För
att ge eleverna möjlighet att utvecklas kunskapsmässigt på bästa sätt bör fler sva-tillfällen
ges redan tidigt i åldrarna.
Kompletterande frågor för fördjupad analys
Hur arbetar ni med att främja tillgänglig undervisning? Vilka pedagogiska
verktyg/arbetssätt har ni använt?
För att främja en tillgänglig undervisning arbetar vi mycket med bildstöd och
begreppsförklaringar. Varje lektion inleds och utgår också från frågorna ”Vad?”, ”Hur?” och
”Varför?”, vilket skapar en tydlighet för eleverna och vi försöker i och med detta också att få
eleverna mer delaktiga i processen. Vi arbetar också mycket med att modellera och visa på
olika sätt hur man kan lösa olika uppgifter.
Vi har också tillgång till Chromebooks, vilket underlättar för många elever. Det kan vara
elever med motoriska svårigheter, elever som behöver stöttning i form av Inläsningstjänst,
eller helt enkelt färdighetsträning. Vi har då också tillgång till olika digitala lärplattformar
som Bingel, Nomp och Ugglo. Att arbeta med Chromebooks tilltalar eleverna och eleverna
uttrycker glädje över att arbeta med dem. Vi ser också att olika digitala lärplattformar tilltalar
och motiverar många elever, och ur ett genusperspektiv kan vi se att tillgången till
Chromebooks speciellt gynnar pojkarnas motivation att vilja lära sig och anstränga sig.
Ytterligare verktyg som vi använt är en-till-en-undervisning, studiehandledare,
Inläsningstjänst, elevdator, anpassat studiematerial och uppgifter samt konkret material.
Eleverna får också möjlighet till olika typer av arbetssätt i form av arbete i mindre grupp och
halvklass, pararbete, kamratlära och EPA. För att möjliggöra att alla elever ska bli delaktiga
används också ibland glasspinnar med elevernas namn på och miniwhiteboards.
Simundervisning har under vårterminen uteblivit på grund av Covid-19. Simundervisning
skulle bli mer lättillgänglig med ett badhus i kommunen, vilket skulle öka måluppfyllelsen i
idrott och hälsa.
Extra anpassningar/särskilt stöd. Vad har fått positiv effekt och på vilket sätt har ni sett
det? Vad behöver utvecklas och hur?
Vi kan se att flertalet extra anpassningar gynnar hela gruppen, som därför i större
utsträckning blivit en del av den ordinarie undervisningen för alla. Exempelvis bildstöd, att
tydliggöra lektionens upplägg och anpassade uppgifter.

I enlighet med rutinpärmens riktlinjer så upprättas extra anpassningar för de elever som
riskerar att inte uppnå målen samt att vi vid behov anmält till elevhälsan gällande särskilt
stöd. Elevernas kunskapsutveckling har också följts upp genom klasskonferenser samt en
Speed-date tillsammans med elevhälsoteamet, där vi getts möjlighet att diskutera enskilda
elever, men också gruppen som helhet. Vi har även kunnat analysera och diskutera
undervisningen utifrån pedagog- och elevperspektiv. Till kommande läsår ser vi gärna att vi
får fler tillfällen tillsammans med elevhälsoteamet för att kontinuerligt stämma av hur
gruppen fungerar.
Samundervisningen underlättar möjligheten att både upptäcka de elever som är i extra behov
av stöd, men också i arbetet med att säkerställa att eleverna får det stöd de behöver. Detta
genom att man kan dela klassen utifrån de behov som finns och att man kan arbeta mer
individanpassat, både en till en och i mindre grupp.
Något som vi ser att vi kan bli bättre på är att analysera kunskapsresultat i arbetslagen
kontinuerligt varje månad. Detta för att enklare följa upp och se förändringar i elevernas
kunskapsutveckling tidigare, samt för att upptäcka vart behov finns för exempelvis extra stöd
i form av resurspersonal. Diskussioner i arbetslagen är också viktigt för att delge varandra
erfarenheter, idéer och stöttning, men också för att säkerställa att vi har en samsyn kring
undervisning och bedömning samt att vi arbetar likvärdigt.
Hur har ni arbetat med eleverna med potential att nå en högre nivå, de högre betygen? (B,
A). Vad har varit lyckat och på vilket sätt har ni sett det? Hur utvärderas elevernas vilja att
lära sig och att anstränga sig? Vad behöver utvecklas och hur?
För att nå varje elev där de befinner sig och för att ge eleverna möjlighet att nå högre nivåer
arbetar vi mycket med material som kan anpassas utifrån elevernas olika nivåer. I åk 1-3
arbetar vi med material i både svenska och matematik som erbjuder olika nivåer utifrån vart
eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling, från nybörjare till mer utmanande. Genom att
ha material som kan anpassas säkerställer man att alla elever kan arbeta utifrån sin egen nivå,
vilket vidare leder till att skapa studiero. Om alla elever har material som de behärskar och
känner att de kan lyckas med, då skapar man också tillfällen i klassrummet som främjar en
god kunskapsinlärning.
I samtliga årskurser anpassar och förändrar pedagogerna lektionerna efter behov i
elevgruppen. Samundervisningen bidrar till att en delning är möjlig. Andra gånger kan
klassen med fördel behöva delas tillfälligt för att undervisningen ska bli optimal, exempelvis
vid laborationer eller speciella genomgångar och visningar. Detta medför att eleverna har
möjlighet att uppnå olika kunskapsnivåer.
Ett utvecklingsområde som vi ser är att hitta sätt att tillsammans med eleverna utvärdera
deras arbetsinsats och kunskapsutveckling mer regelbundet.
Hur har ni arbetat språkutvecklande. Ge goda exempel (vad, hur, vilket resultat har det
gett). Hur har studiehandledare funnits med i processen? Vad behöver utvecklas och hur?

Vi arbetar kontinuerligt med olika lässtrategier där vi bland annat diskuterar ord och begrepp
och vi arbetar mycket med att förutspå tillsammans och arbeta med att förstärka förståelse av
ord tillsammans med bilder. Vi förstärker också mycket med både filmer och olika typer av
texter. Detta arbete genomsyras inom samtliga ämnen.
Vi har också arbetat med cirkelmodellen för att förstå berättelsers uppbyggnad. Detta har
gjort att alla, oavsett språklig bakgrund, har lärt sig hur en berättelse är uppbyggd.
Inom ämnen som NO och SO arbetar vi mycket med begrepp, både muntligt, med bildstöd
samt filmer, för att förstärka och förklara. Vi har också arbetat med sexfältare för att bryta
ner faktatexter och innehåll så att det blir mer elevnära och lättförståeligt. Det vore önskvärt
att ha tillgång till studiehandledning under fler av dessa lektioner, då vi ser att det inom dessa
ämnen är svårare för våra andraspråkselever att tillgodose sig nya ämnesord och begrepp.
Vi ser att det är tacksamt att arbeta språkutvecklande och att det skapar intresse hos eleverna.
Det är därför viktigt att vi fortsätter att arbeta språkutvecklande i samtliga ämnen och att vi
tar hjälp av varandra för att utvecklas. Att vi har ett öppet klimat där vi delger varandra om
metoder och arbetssätt som vi ser är språkutvecklande och givande.

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER
● Det är önskvärt att få mer tid till samplanering och uppföljning med studiehandledare.
● Det är önskvärt med en utökad sva-undervisning, speciellt i lägre åldrar för att
utveckla språket så tidigt som möjligt.
● Pedagoger behöver bli bättre att upplysa eleverna och göra dem medvetna om “vad”,
“hur” och “varför” under lektionstid. Det behöver bli tydligare “varför” för att
eleverna ska få en förförståelse till området samt för att de ska bli motiverade att
delta.
● En-till-en-datorer för att underlätta inlärning och ge bildstöd vid exempelvis läsning
och genomgång.
● Ett badhus i kommunen skulle underlätta för simundervisningen, vilket skulle
medföra högre måluppfyllelse i idrott och hälsa.

7. Elevernas ansvar och inflytande
De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta
alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras
att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i
frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas
efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor
som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen.

Elevenkät för åk 2 och åk 5
(Skala 1-4 där 4 är mest positivt)
Åk 2

Åk 5

Genomsnitt

Genomsnitt

Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter

3,73

3,39

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

3,43

3,14

3,58

3,27

Delaktighet och inflytande

Analys av elevenkät
Åk 2
På enkätfrågan ”Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter” som har ett
genomsnittligt resultat på 3,73, håller sig resultatet konstant sedan förra året. Detta visar att
eleverna fortsatt upplever att lärarna lyssnar på dem och ser varje enskild elev.
På nästa fråga till eleverna ”På lektionerna är vi elever med och bestämmer hur vi ska arbeta
med olika skoluppgifter” har snittet minskat från 3,69 till 3,43. Detta visar på att arbetet med
att få eleverna att känna sig delaktiga måste fortsätta att utökas. Det kan ske genom att
tydliggöra att eleverna får vara med och påverka arbetssätt och redovisningsform.
Åk 5
På första frågan ”Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter” ser vi en knapp
minskning på 0,03, vilket ändå påvisar att elever känner sig delaktiga. Vi ser att vi måste
fortsätta med detta arbete.
Nästa punkt ”På lektionerna är vi elever med och bestämmer hur vi ska arbeta med olika
skoluppgifter” ser vi en ökning från förra året med 0,09. Detta betyder att eleverna känner sig

mer delaktiga och att lärarna lyssnar och låter eleverna ha ett allt mer större inflytande i
undervisningen. Detta arbete måste fortgå för att få eleverna ännu mer delaktiga.

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?
Införa ett rättighetsbaserat elevråd
I samarbete med UNICEF Rättighetsbaserad skola ska arbetet med elevernas delaktighet i
upprättandet och utvärderingen av pedagogiska planeringar (undervisningens innehåll och
arbetssätt) utvecklas i syfte att öka elevernas motivation för undervisning i skolan.
Omdömen ska skrivas i Edwise i nära anslutning till avslutat arbetsområde.

UTVÄRDERING OCH ANALYS
Detta läsår har vi infört ett Rättighetsbaserat elevråd på skolan. Under året har elevrådet
arbetat med frågor som kommer från eleverna kring deras skolvardag.
Elevrådsrepresentanterna får med sig olika arbetsuppgifter från elevrådet till klassen.
Elevråden har blivit mycket mer givande på så sätt att elevernas engagemang har ökat.
Vi har fortfarande inte kommit fram till att vi alla fullt ut skriver pedagogiska planeringar
inför varje arbetsområde, men det är mer frekvent än tidigare. Det skrivs inte heller alltid
omdöme på Edwise inom rimlig tid efter avslutat arbetsområde än men också detta har blivit
bättre. Om vi förväntar oss att föräldrar ska läsa omdömen på Edwise måste de också ha
något att läsa. När vi skriver omdömen kontinuerligt, blir elever och föräldrar mer medvetna
om barnets utveckling i skolan och kan därmed påverka genom dialog med lärare. Många av
eleverna i de äldre årskurserna har fått som vana att titta på sina egna omdömen med jämna
mellanrum och de ställer ofta frågor om varför de inte har något skrivet i sina omdömen.
Detta måste varje enskild pedagog ta eget ansvar för.
Genom delaktighet i sin egen lärprocess, skrivandet av pedagogiska planeringar och
undervisning kan eleverna påverka arbetssätt och innehåll och på så sätt få ökat
ansvarstagande för sitt eget lärande. Denna delaktighet främjar även likvärdigheten i
undervisningen, då alla får delta i framtagandet av den pedagogiska planeringen. Nästa steg i
detta är att individualisera mer, då en klass exempelvis kan få använda sig av olika arbetssätt
och även olika redovisningssätt inom hela gruppen. Genom elevernas ökade delaktighet, ser
vi mer glädje hos eleverna inför undervisningen och därmed ökas kunskaperna till viss del.
Delaktigheten och motivationen har fortsatt att öka genom att eleverna fått ökat inflytande.

I klasserna 1-3 upplever vi att eleverna redan är delaktiga i planeringen av ett arbetsområde i
SO- och NO-ämnena då det gäller olika arbetssätt och redovisningsformer. Vi är noga med
att förtydliga för eleverna att de är med och påverkar.
Fortsatt arbete med elevers motivation är en utmaning för oss pedagoger. Vi behöver få fler
elever att vilja vara delaktiga i planering och genomförande för att nå högre måluppfyllelse.
Ytterligare ett sätt att bli motiverad för sitt skolarbete är att alla elever känner att de lyckas
med sina arbetsuppgifter, till exempel genom att eleverna får arbetsuppgifter i olika
svårighetsnivåer. Ett varierat arbetssätt kan också ge ökad motivation.
Att få föräldrarnas intresse och delaktighet kring sitt barns skolgång är ett ständigt pågående
arbete. Genom att få eleverna att gå in på Edwise hoppas vi kunna öka föräldrarnas intresse
och delaktighet. Antal besökare på vissa föräldramöten var under året stort. Genom att
engagera eleverna hoppas vi få föräldrarna att bli mer uppdaterade kring vad som händer på
Edwise, om barnets kunskapsutveckling och information om barnets klass. I en klass skrivs
veckobok, där eleverna själva ansvarar för att delge föräldrar vad som händer i skolan. Detta
för att öka elevers ansvar och deltagande.
IUP-dokumenten för åk 1-5 måste vi fortsätta att göra till ett levande dokument för eleverna.
Exempelvis kan vi med jämna mellanrum stämma av och uppdatera tillsammans med
eleverna under t ex mentorstid för att sedan i de olika ämnena arbeta individuellt med målen.
Ett annat sätt kan vara att ha IUP:n kopierad på bänken.
Tillsammansdagarna i tvärgrupper, F-6, planerades i år enligt en grovplanering i början av
läsåret. Denna planering bör fortsätta att göras under uppstartsveckan i augusti. Detta har
underlättat arbetet under året då datum och ansvariga var inlagda redan från början.
Förberedelsen till elever som är i behov av framförhållning har varit lättare. Vi har också
varit bättre på att ta hand om de elever som inte mår bra av schemabrytande aktiviteter. Även
de har meningsfulla uppgifter som är återkommande varje tillfälle, det skapar trygghet för
dem.
Vid utvärderingar och samtal med eleverna om genomförandet märks en önskan att ha
“gamla invanda aktiviteter”, de har ofta kommentarer om förändringar och undrar varför vi
inte gjort som förra året. Att ha kvar “gamla invanda aktiviteter” ger kontinuitet och ökar
elevernas trygghet. Vissa förändringar har fått göras under vårterminen pga Covid -19 men
vi har försökt att genomföra så många aktiviteter som möjligt, med vissa korrigeringar, efter
elevernas önskemål.
En enkät har genomförts om Barnkonventionen av både elever och pedagoger. Den visade att
det fanns viss okunskap om barns rättigheter och vad det innebär för pedagoger och elever.
Detta kan bero på att vi har elever från andra länder med annat modersmål än svenska som
gör att språket är för svårt och de därför inte förstår enkätens frågor. För att lyckas bättre bör
enkäten göras på elevernas modersmål eller med hjälp av studiehandledare. Resultatet
medförde att vi arbetade mer med detta under olika lektioner under höstterminen. Under
hösten har vi haft en dag där klasserna arbetade med material från Unicef angående

Barnkonventionen. Detta ökade medvetenheten hos eleverna där de också fick större
förståelse för sina egna och andras rättigheter. Tack vare samundervisning kan vi hålla en röd
tråd i undervisningen under dagen i olika ämnen.
Eleverna i årskurs 4 – 6 har fått välja tre olika perioder utefter sina intressen till elevens val.
Storlek på grupper har varierat eftersom eleverna har valt olika och det har varit mellan ca
15-20 elever i varje grupp. Eleverna i åk 6 har efter eget intresse fått tagit ansvar för
planering, genomförande och utvärdering tillsammans med ansvarig pedagog. Detta har varit
väldigt individuellt eftersom vissa elever inte vill leda och ta ansvar för en grupp. Elever som
däremot vill leda har fått stort utrymme till detta. Detta är ett arbetssätt som är under
utveckling. De elever som är med och leder grupperna tillsammans med pedagog, behöver
mer stöd i att exempelvis planera arbetet och också stöd i att genomföra aktiviteterna i
gruppen. En möjlighet är att schemalägga detta arbete mellan pedagog och elever. Under vt 20 har elevens val påverkats av Covid-19 och vi har fått genomföra det inom klassens ram.
Upplägget har eleverna varit med och utformat, många uteaktiviteter har genomförts.
Elevens val i åk 1-3 har skett inom klassens ram. Upplägget har skiljt sig åt mellan klasserna,
men eleverna i klasserna känner att de har varit med och påverkat.
Kompletterande frågor för fördjupad analys
Hur har ni jobbat med skolans grundläggande uppdrag/syfte att fungera demokratiskt och
skapa lust för ett livslångt lärande? (ledning, stimulans, delaktighet och inflytande?) Ge
exempel på vad som fungerat bra, varför och på vilket sätt ni vet det. Vad behöver
utvecklas och hur?
Eleverna har möjlighet att påverka stort och smått i sin skolvardag, de blir lyssnade på och de
har möjlighet att uttrycka sin åsikt. Vid lektionerna är det viktigt att återkomma till “Varför”
vi arbetar med det vi arbetar med, och lägga mindre fokus på “vad” och “hur”.

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER
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●
●
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●

Skriva pedagogiska planeringar till varje arbetsområde.
Lägga in omdömen efter avklarat arbetsområde.
Hjälpa elever i åk 4-6 att logga in på Edwise för att läsa omdömen.
Att få elevernas IUP:er att bli levande dokument.
Grovplanering för Tillsammansdagar ska fortsätta att göras i början av HT.
Bli bättre på att använda studiehandledare vid t ex genomförande av enkäter.
Fortsätta utveckla arbetssätt kring elevens val.

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
Åk 1-6

2017/2018
Vt
1

Ht
0

2018/2019
To
1

Vt
0

Ht
0

2019/2020
To
0

Vt
0

Ht
1

To
1

Kommentar: Inkomna klagomål hanteras i enlighet med kommunens klagomålshantering.

ENHETENS MÅL
Skapa förutsättningar för alla föräldrar att känna delaktighet och möjlighet att påverka
sina barns utbildning
Ge vårdnadshavarna god information om kunskapsutveckling och social utveckling
Hur når vi målen?
Pedagogiska planeringar skrivs innan varje arbetsområde och omdömen skrivs i nära
anslutning till avslutat arbetsområde och delges vårdnadshavare i Edwise.
Mentorer ansvarar för att rummen i Edwise är uppdaterade med aktuell information och i
god tid.

UTVÄRDERING OCH ANALYS
Eleverna blir mer och mer intresserade av att själva ta reda på vad som skrivits i omdömena
och hur de ligger till. Detta beror på att vi aktivt arbetar med Chromebooks som främjar till
att ta eget ansvar för sitt lärande och sin utveckling i skolan. Detta märker vi eftersom
eleverna frågar när det inte finns nya omdömen inlagda på ett tag. Genom att skriva in
omdömen kontinuerligt och göra eleverna uppmärksamma på detta, kan de lättare följa sin
kunskapsutveckling. Med detta följer elevernas intresse inför hur och vad de ska tänka på,
för att nå ökad måluppfyllelse.
Vi låter eleverna vara mer delaktiga i sitt skolarbete genom att vi ofta inför nya områden
låter dem komma till tals hur de vill/kan lägga upp det kommande arbetet eller hur det kan
genomföras och redovisas. Genom att vi lyssnar på alla elevers önskemål och tar hänsyn till
dessa kan undervisning och redovisning ske på olika sätt beroende på individ.
Samundervisning har en viktig roll även inom detta då det möjliggör fler undervisningssätt.

Under läsåret erbjuds alla vårdnadshavare minst ett föräldramöte. I åk 3 och 6 kan det vara
lämpligare med ett möte under våren för information om nationella proven. Vi har sett att
närvaron varit högre på de föräldramöten som genomförts under höstterminen. Det är även
viktigt att vi fortsätter skicka hem en dagordning i samband med att vi bjuder in till
föräldramöte, på så sätt kan föräldrarna förbereda sig. Det är också viktigt att mötet har en
sluttid. Under vårterminen har planerade föräldramöten uteblivit på grund av Covid-19,
likaså kommungemensamt föräldraråd. Istället för fysiska möten med vårdnadshavare har vår
kommunikation mestadels skett via Edwise, men även via mail och telefon. Viss information
skickas även hem i pappersform för att säkerställa att vi når alla vårdnadshavare. Det bör
erbjudas hjälp till alla vårdnadshavare att lyckas komma in på Edwise för att kunna ta del av
viktig information.
Kunskapskraven tydliggörs inför varje nytt arbetsområde i form av pedagogisk planering och
tillsammans med omdömen skrivs de kontinuerligt in i Edwise. Detta kommer inte till alla
föräldrars fördel då de inte valt att använda sitt inlogg till Edwise. Föräldrar med annat
modersmål kan uppleva texten svår att förstå. Där av kan det vara lämpligt att använda sig av
begrepp och uttryck som finns med i material såsom Ordlistor från Infomentor och HEJA.
Det är också viktigt att vi lärare är medvetna om hur vi kan formulera oss på ett enkelt och
tydligt sätt så att alla föräldrar kan förstå innehållet. Alla föräldrar har heller inte tillgång till
datorer och Edwise och kan därför inte se omdömen. Vid dessa tillfällen är det viktigt att
mentorer erbjuder andra alternativ för att ta del av deras barns utveckling. Det är viktigt att vi
fortsätter informera och prata om vikten att ta del av sina barns resultat och skolutveckling.
Detta kan lyftas på föräldramöten och utvecklingssamtal. Genom samundervisning ser vi
stora fördelar där bedömning och kommunikation kan ske gemensamt gentemot
vårdnadshavare. Vi ser det gynnsamt att samarbete mellan pedagoger i arbetslaget sker över
olika ämnen, vilken medför en ökad trygghet inför bedömning av elevers skolutveckling.
Vi har haft utvecklingssamtal minst en gång under respektive termin med varje enskild elev
samt dess vårdnadshavare. Inför samtalet får varje elev och dess vårdnadshavare förbereda
sig hemma genom att svara på ett antal frågeställningar. Detta kan medföra att de kommer
förberedda till samtalet och på så sätt kan vara mer delaktiga. För att öka elevdelaktighet och
inflytande kan vi ge eleverna möjligheter att träna i att själva vara ordförande för dessa
möten.
Det krävs tätare kontakt mellan skola och hem för att elevens skolgång ska bli så bra som
möjligt. Det är både skola och vårdnadshavare som kan ha önskemål om en tätare kontakt.
Tät kontakt visar sig ofta vara en framgångsfaktor för elevens skolutveckling och det är
därför viktigt att vi vid behov upprätthåller det.
IUP skrivs en gång per termin i åk 1-5. I åk 6 är det inte obligatoriskt att skriva IUP där görs
det endast i samråd med vårdnadshavare. Det är viktigt att vi använder elevernas IUP som ett
levande dokument för att vid nästa utvecklingssamtal följa upp elevens utveckling.
Vi har fått möjlighet att använda lärplattformen Bingel, där många av våra lärmaterial finns
inlagt. Bingel har ett upplägg för lärande på ett varierat och lustfyllt sätt som kan medföra att

kunskaperna når fram till fler elever. Bingel kan användas i skolan och i hemmet. Föräldrar
har fått information om detta och deras möjlighet att påverka sina barn att använda Bingel
hemma kan utmynna i ökad måluppfyllelse. Föräldrarna ges också möjlighet att vara med i
sina barns lärande på ytterligare konkret sätt.
Samarbetet mellan föräldrar och lärare har ökat kring vissa elever. På grund av Covid-19 har
fler elever varit hemma på grund av symtom och smittorisk. Det har medfört att föräldrar och
lärare haft större kontakt för att material ska hem till elev. Föräldrar har tagit större ansvar
för sitt barns skolgång och lärarna har sammanställt material för elev att genomföra hemma
som föräldrar har hämtat och sedan återlämnat till skolan för bedömning. Under dessa
månader har pedagoger fått utökade arbetsuppgifter som tar mycket extra tid. Där av önskas
en flexibilitet med den verksamhetsförlagda arbetstiden, där tid kan frigöras för att prioritera
elevers kunskaps- och måluppfyllelse.
Under läsåret har arbetet med elevhälsan implementerats i åk 4-6 och både föräldrar och
elever har kontinuerligt erbjudits hjälp för ökad motivation och självkänsla.

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER
● Elever bör bli delaktiga i deras kunskapsutveckling genom en individuell kontinuerlig
återkoppling efter varje arbetat område.
● Pedagoger behöver vara mer flexibla vid undervisnings- och redovisningssätt som
medför att alla individers inlärningssätt ska gynnas.
● Erbjuda vårdnadshavare hjälp med Edwise som ger dem möjligheter att följa och vara
delaktig i deras barns skolutveckling, samt kunna ta del av viktig information.
● Samundervisningen samt samarbetet inom arbetslaget bör utvecklas till ett tillfälle
där vi kontinuerligt diskuterar bedömning och omdömesskrivning. På så sätt håller
sig alla berörda pedagoger uppdaterade kring elevers måluppfyllelse under hela
läsåret. Detta medför också att åtgärder kan sättas in när behov uppstår.
● Elevhälsans roll med riktat stöd till individ och grupp är viktig för att eleverna ska bli
sedda och få bättre självkänsla.
● När oförutsedda händelser uppstår, såsom Covid-19, önskas en flexibilitet med den
verksamhetsförlagda arbetstiden. Där tid kan frigöras för att prioritera elevers
kunskap- och måluppfyllelse.

9. Övergång och samverkan
Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att berika
varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. För att stödja elevernas utveckling och
lärande i ett långsiktigt perspektiv ska skolan också sträva efter att nå ett
företroendefullt samarbete med förskolan samt med de gymnasiala utbildningarna som
eleverna fortsätter till. Samarbetet ska utgå från de nationella mål och riktlinjer som
gäller för respektive verksamhet.

ENHETENS MÅL
Stärka övergången mellan förskola, förskoleklass och skola.
Öka samverkan i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd.
Hur når vi målen?
Vid behov ska fritidspersonalen vara med vid upprättandet av extra anpassningar och
särskilt stöd samt vid analysen av insatta åtgärder.
Tät samverkan mellan elevhälsoteam och undervisande pedagoger innan Anmälan särskilt
stöd.
Uppföljande överlämnandekonferens sker i början av ht-19 för åk 1 och åk 4.
Tät samverkan mellan mottagningsenheten och mottagande skola och mentor

UTVÄRDERING OCH ANALYS
Vi har ett aktivt EHT- team som gör att eleverna känner sig trygga och motiverade att våga
berätta och ta ställning till olika saker. Eleverna efterfrågar eller söker själva upp viktiga
vuxna inom EHT-teamet. Vi tycker att det är bra att vi kan använda våra roller på olika sätt i
skolan, vilket kan göra att eleverna känner större integritet och vågar ta upp saker som inte
mentor behöver veta. Eleverna känner sig mer trygga inför dessa kontakter som är mycket
viktiga för deras sociala utveckling. Mår de bättre, lär de sig bättre.
Det har genomförts klasskonferens och ”Speed-dating” i respektive klass, där mentorer, viss
fritidspersonal (vid behov) och elevhälsoteam diskuterat läget i klasserna. Mentorer har
också tagit hjälp av elevhälsoteamet gällande specifika elevärenden vid behov.
Elevhälsoteamet har också varit en del av våra arbetslagsmöten vid några tillfällen under
terminen. Mentorerna har analyserat och utvärderat resultat av insatta åtgärder, enligt extra
anpassningar och särskilt stöd.

Det har genomförts överlämnandekonferenser från mottagningsenheten till andra skolor
inom kommunen, varav Bruksskolan tagit emot två elever i åk 5 respektive 6. Det har
genomförts överlämnandekonferens vid stadieövergången F-1 vid terminens start. Det har
inte varit någon överlämnandekonferens vid stadieövergången 3-4 i början av terminen, utan
detta skedde vid ett senare tillfälle. En första överlämning från åk 6 till åk 7 har skett och
genererat två möten med nutida mentorer, vårdnadshavare och elevhälsan på Stora Valla.
Ytterligare en överlämning på klassnivå kommer att ske efter skolavslutningen. Mentorer för
årskurs 6 har varit delaktiga inför klassindelningen i årskurs 7. Detta har de gjort med hjälp
av att de lyssnat och tagit emot önskemål från elever och vårdnadshavare för att få en bra
start på högstadiet.
Samverkan mellan mentorer och elevhälsoteam har utvecklats till en tätare kontakt och
därmed förbättrad kommunikation. Att ha elevhälsoteamet som ett kontinuerligt ”bollplank”
främjar arbetet med våra elever. Det är önskvärt att ha tätare besök av elevhälsoteamet på
våra arbetslagsmöten, då vi ser att det förenklar vårt samarbete och vår kommunikation.
I mentorers analyser av resultat av insatta åtgärder, så diskuteras hur vi kan optimera
samundervisningen för att underlätta för elever som behöver extra stöd. Eleverna är i viss
mån delaktiga i att upprätta och utvärdera sina extra anpassningar/åtgärdsprogram. Detta kan
utvecklas genom att pedagoger får respons av EHT-teamet.
I klasskonferenserna för F-3 har personal från fritids medverkat vid behov, dock inte i
klasserna 4-6. I de fallen fritidspersonal medverkat så har man haft möjlighet att ge en
bredare, tydligare bild av specifika elever. Främst kan fritids bidra med den sociala delen.
Det borde vara en självklarhet att inkludera fritidspersonal kring sociala frågor, då de möter
våra elever i en annan miljö.
Kontinuerliga lagledarmöten har genomförts för lagledare i fritidshem samt F-6 tillsammans
med rektor. Mötena är en förutsättning för ett välfungerande samarbete. Upplägget har
fungerat väl och fyllt sitt syfte.
De blivande mentorerna i kommande åk 1 och 4 har varit med vid vårterminens
klasskonferens och lyssnat. Detta ger att de blivande mentorerna tidigt får en övergripande
bild av hur den kommande klassen ser ut, samt vilka behov som finns. Detta är ett
komplement till överlämnandekonferenserna. Tidig insyn i sin kommande klass ger också
möjlighet till tidig planering av samundervisning, ihop med sin närmaste kollega. Här
behöver dock mentorerna också ta sig tid till att diskutera grundligt med sin mentorskollega,
i god tid innan mottagandet av nya klassen. En samsyn mellan mentorerna främjar trygghet
och studiero för eleverna, vilket är extra viktigt i en stadieövergång där en klass får nya
mentorer. Detta bör även delges med alla undervisande pedagoger till klassen.

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER
● Överlämning av klass/elever till nya pedagoger är viktig för att elever såväl som
pedagoger ska få en bra start. Dessutom kan detta bidra till att pedagoger kan
möjliggöra för att elever ska få en positiv och motiverande skolgång.
● Det är önskvärt att ha tätare besök av elevhälsoteamet på våra arbetslagsmöten, då vi
ser att det förenklar vårt samarbete, och vår kommunikation.
● Pedagoger önskar få respons av EHT-teamet för att komma vidare i arbetet med
elever i svårigheter.

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.
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Plan för Studie- och yrkesvägledning
Bemannat skolbibliotek
Hur når vi målen?
Följa arbetsplanen för åk 1-6 samt arbeta efter bilagan ”fastställda SYV-lektioner”
Undervisande lärare ansvarar för att planen genomförs.
Utveckla formerna för ökat elevinflytande i arbetet med SYV-planen.
Utveckla skolbiblioteket genom att utöka utbudet så att det omfattar böcker på fler språk än
svenska.
Vi jobbar för att motverka traditionella könsmönster som begränsar elevernas lärande, val
och utveckling.

UTVÄRDERING OCH ANALYS
Samundervisning möjliggör att vi lättare kan göra besök utanför skolan. Detta har gjort att vi
på ett enkelt sätt kan göra besök på bl a församlingshemmet och biblioteket för att titta på
utställningar. Vi har stora elevgrupper/klasser och för att vi på ett säkert sätt ska ta oss till
och från olika arrangemang med samhällets kulturutbud samt delta, krävs fler pedagoger. Det
är viktigt att eleverna får ta del av den kultur som finns omkring oss. Här har skolan en stor
uppgift, eleverna ska få ta del av kulturella och berikande upplevelser. Det är viktigt att
intresse väcks hos dem.
Åk 5 har haft författarbesök. Inför detta besök har eleverna fått förbereda sig genom att
lyssna på en bok och skrivit egna frågor till författaren. Därigenom har eleverna varit
delaktiga inför och under besöket. Genom att de fick förbereda sig, blev de mer trygga i
samtalet med författaren. Detta besök gav eleverna motivation och lust inför att fortsätta läsa
liknande böcker och böcker skrivna av samma författare. Eleverna fick också möjlighet att
utveckla sin muntliga förmåga inför stor grupp. Besöket gav kunskaper om författaryrket och
har lett till en ökad läslust gällande skönlitteratur. Eleverna får genom detta en inblick i
kulturlivet och intresse väcks inför läsning och den upplevelse böcker och texter kan ge.

Även årskurs 2 har haft författarbesök. Innan besöket läste klassen om författaren. Efter
besöket fick eleverna två böcker skrivna av författaren, vilket var positivt för elevernas
läslust.
Vi har samarbetat med närliggande verksamheter, företag och organisationer. Från och med
senare delen av höstterminen har vi haft stöd från huvudbiblioteket i form av en
skolbibliotekarie. Under vårterminen har vi inte kunnat samarbeta med andra verksamheter
på grund av rådande Covid-19-situation.
Arbetsplanen för åk 1-6 samt bilagan fastställda SYV-lektioner har följts. I de tidigare
årskurserna ligger stort fokus på vilka olika yrken som finns, medan det i högre årskurserna
ligger fokus på prao och utbildningsvägar. Denna termin har inte prao kunnat genomföras på
grund av Covid-19.
Vi jobbar ständigt för att motverka traditionella könsmönster som begränsar elevernas
lärande, val och utveckling. Under dessa tillfällen är det extra viktigt att fundera över hur
man som lärare förmedlar innehållet. Man bör variera exempelvis sina bilder, texter och
exempel så att båda könen representeras i olika slags yrken. Detta görs i varierande grad. Det
var givande att diskutera detta på medarbetarsamtalen, men däremot behöver detta diskuteras
i personalgruppen i betydligt högre utsträckning. Inte bara under enstaka tillfällen, utan
kontinuerligt. Detta för att både delge varandra hur man arbetar med det, men också för att få
syn på vad man själv gör. Förhållningssättet är något vi har med oss hela tiden, men det kan
vara svårt att sätta ord på exakt vad man gör. Dessa diskussioner kan också hjälpa till att
synliggöra ens utvecklingsområden.
Samarbetet med närliggande verksamheter, företag och organisationer har exempelvis bestått
av allt ifrån besök av författare, till att eleverna varit på teaterresa samt fått besöka affär,
kyrkan och församlingshemmet. Samverkan mellan skola och omvärld är nödvändig för att
eleverna ska kunna koppla undervisningen till det verkliga livet. Det utgör också en konkret
del i undervisningen, där eleverna inte bara läser om något, utan faktiskt upplever det. Detta
ger eleverna en större förståelse för hur omvärlden fungerar, vilket går i linje både med det
centrala innehållet och kunskapskraven i samhällskunskap i rådande läroplan. För elever som
inte getts möjligheten att, t ex, delta i olika slags kulturella sammanhang, har det varit extra
viktigt och intressant att få en inblick i samhället och dess erbjudanden. Att vi har en
samundervisning underlättar vid besök utanför skolan. Både gällande transporter men även
möjligheten att en pedagog kan gå iväg med en liten grupp vid behov, alternativt stötta de
som har svårt att ta till sig informationen.
Vi har under läsåret startat arbetet med Rättighetsbaserad skola, med material från Unicef.
Detta har gett uttryck på olika sätt i olika klasser. De tidigare årskurserna har tagit del av en
FN-konsert, medan de senare årskurserna varit på församlingshemmet och jobbat kring FN.
Vi pedagoger har ökat vårt fokus på elevdelaktighet samt på hur vi kan utveckla den på ett
enkelt sätt. Detta för att kunna tillämpa elevdelaktighet i den dagliga verksamheten.

Samarbetet mellan skola och huvudbibliotek är värdefullt för att barnen ska få tillgång till
böcker som stimulerar till läsning. Det kan också resultera i att fler elever hittar
huvudbiblioteket och lånar böcker på eget initiativ. Eleverna har fått ge förslag på vilka
böcker som skulle kunna köpas in, eller på förbättringsområden i allmänhet gällande
biblioteket. Det har också köpts in böcker på fler språk till biblioteket, vilket ökar
likvärdigheten. Många klasser väljer att gå till biblioteket i halvklass, vilket gör oss beroende
av tvålärarsystemet. Det ger oss också ett tillfälle att ha halvklass i klassrummet. Dessa
tillfällen är viktiga både för att öka trygghet och studiero. Det är av stor vikt att vi
presenterar kulturen för eleverna och får dem intresserade av exempelvis läsning. Med ett
utvecklat språk och rikt ordförråd ökar chanserna för dem gällande måluppfyllelse och att
lyckas i skolan vilket ger ökad självkänsla. Härtill kan läggas, att de ska känna sig som del av
samhället, vilket ökar genom aktivt deltagande i kulturutbud som finns tillgängligt.
Samarbetet med skolbibliotekarien har utvecklats mycket under vårterminen och eleverna
har stimulerats positivt till läsning.
Polis har besökt åk 5 och 6. Eleverna fick information kring hur polisen arbetar, både
förebyggande och situationsbundet aktivt. Eleverna fick mer kunskap om hur del av
samhället fungerar, lite om vad man får och inte får göra, hur man ska bete sig mot varandra
och inte och värdegrundsarbete i samhället och hur vi samverkar. Eleverna fick också
kunskap om polisutbildningen och de fick komma med frågor utöver informationen. Genom
att polisen representerades denna dag av både en manlig och en kvinnlig representant
gynnades klassens arbete kring genus ytterligare.
Åk 6 har sett en teater Ensamma krigare där pjäsen handlade om mobbning. Teatern
utmynnade i diskussioner kring mobbning och där hamnar värdegrundsarbetet i fokus.
Eleverna får större insikt i hur man ska behandla andra och hur man själv ska behandlas.
Temat återfinns i Barnkonventionens olika artiklar.
Åk 6 har haft skådespelarbesök från teatergruppen Martin Mutter. Eleverna fick då samtala i
mindre grupper kring olika pinsamheter. Genom detta arbetssätt stärks gruppen och
tryggheten ökar i klassen.
Under senare delen av vårterminen har Covid-19 påverkat vår möjlighet att besöka
omvärlden. Åk 2 gjorde då ett projekt där de skrev sommardikter och skickade till
äldreboenden i Degerfors kommun. Det var värdefullt för båda parter, då eleverna hade en
mottagare att skriva till så blev skrivandet mer meningsfullt, samt att de äldre fick lite ljus i
dessa mörka tider.

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER
● Arbeta vidare kring traditionella könsmönster.
● Öka delaktigheten från föräldrar kring yrkeskategorier.

11. Bedömning och betyg
Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella kunskapskrav
som finns för respektive ämne. Som stöd för betygsättningen finns ämnesspecifika
kunskapskrav för olika betyg.

Elevenkät för åk 2 och åk 5
(Skala 1-4 där 4 är mest positivt)
Åk 2

Åk 5

Genomsnitt

Genomsnitt

3,57

3,36

3,57

3,36

Veta vad som krävs
Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika
ämnena

Analys av elevenkät
Åk 2
Resultatet från förra läsåret 18/19 var 3,81 medan detta läsårs värde är 3,57. Dessa två värden
i sig är höga resultat även om vi ser en minskning detta läsår. I klassens arbete under läsåret
har pedagogerna varit tydliga med vad de förväntar sig av eleverna inför varje nytt område.
Inför samtliga lektioner går pedagogerna genom lektionens innehåll och mål med hjälp av
frågorna vad, hur och varför. Pedagogerna hänvisar ofta till läroplanen för att tydliggöra syfte
och mål.
Åk 5
Resultat från förra läsåret 18/19 gav värdet 3,10 och årets värde är 3,36 för åk 5. I detta kan
vi tänka att vi diskuterar mer med elever och lyfter fram vad som krävs av dem för att nå
målen. Då vi numera är en Rättighetsbaserad skola har det också blivit mer naturligt att
eleverna är delaktiga i upprättande av de pedagogiska planeringarna och de är då också mer
medvetna i arbetet och vad som krävs.

ENHETENS MÅL
Alla elever ska ges kontinuerliga 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/betyg.

Analys av elevernas kunskapsutveckling diskuteras en gång/månad i arbetslagen (1-3, 4-6) i
samband med månadsrapporteringarna
Utveckla samundervisningen med tonvikt på planering, genomförande, utvärdering och
bedömning.
Pedagogerna ska föra en kontinuerlig dialog kring betyg och bedömning med eleverna.

UTVÄRDERING OCH ANALYS
Kompletterande frågor för fördjupad analys
Analys av kunskapsresultaten, betyg och skriftliga omdömen. Fokus på skillnader
pojkar/flickor. Ge exempel på arbetsområden/moment/undervisningssätt med hög
måluppfyllelse. Varför är måluppfyllelsen god inom dessa? Ser ni några kritiska aspekter,
kunskapskrav i era ämnen? Är vissa moment svårare att leda än andra? Arbetar man som
pedagog därför mer sällan med dessa och kan det påverka måluppfyllelsen? Skriv ner
utvecklingsområden och hur ni vill arbeta med dem.
Utifrån elevens ålder för vi en ständig dialog kring omdömen, betyg och bedömning. Både
lärare emellan och mellan lärare och elevgrupp samt mellan lärare och enskild individ.
Ibland förs dialogen planerat och ibland oplanerat.
I tvålärarsystemet och genom samundervisningen är det av stor vikt att vi diskuterar var
eleverna befinner sig kunskapsmässigt och vart vi är på väg. Vi resonerar kring hur gruppen i
sin helhet bäst ska utvecklas och tillgodogöra sig nya kunskaper inom ett område, både inför
kommande lektioner och på lång sikt.
Individualiseringen är i fokus och ett varierat arbetssätt är av stor vikt för att alla ska nå den
kunskap som är tänkt. I detta diskuterar vi också skillnader mellan pojkar och flickor och vad
som gagnar dem bäst. Vilka får mest talutrymme? Vilken sorts uppgift tillgodoser alla elever
bäst just i kommande område i ett ämne? Ska alla elever göra likadant? Och om vi ska
genomföra grupparbeten, hur ska grupperna se ut? I detta också, vad är målet med just
grupparbetet? Vilka förmågor ska tränas? Dessa frågor är av yttersta vikt i vår yrkesutövning
och genom tvålärarsystemet och samundervisningen har vi möjlighet att ha dessa värdefulla
diskussioner. Framgent ger detta ökad måluppfyllelse.
Vi för en dialog med eleverna inför ett nytt område, då går vi igenom den pedagogiska
planeringen som skrivits fram tillsammans med eleverna. I denna diskussion förklaras tydligt
vad som krävs av eleverna och hur vi tillsammans ska komma dit samt hur bedömning ska
ske. Det förs också dialog med enskilda elever utifrån omdömen kring var de är nu och vad
de ska tänka på inför kommande undervisningsområde. Denna dialog kan ibland också vara
spontan och initierad av eleven själv.
Omdömen och kunskapskrav diskuteras med elever inför, under och efter arbetets gång
utifrån ålder och mognad. Detta sker ibland i gruppdiskussioner i klassrummet men också

med enskild elev vid behov. I de äldre årskurserna har vi visat eleverna hur man kommer in
på Edwise för att läsa omdömen och även gett dem lektionstid till detta.
I samundervisningen ingår också att utvärdera den undervisning vi genomfört. Detta gör vi
alltid, ibland direkt efter en lektion och ibland senare. Vi för alltid en dialog kring tidigare
undervisning inför kommande undervisning, vi vet var vi hamnade och resonerar om hur går
vi vidare? Detta är mycket viktigt för måluppfyllelsen. I planeringen ingår givetvis även
diskussion kring trygghet och studiero, eftersom det är viktigt för kunskapsinhämtningen. Vi
vill ha en lugn och trygg plats så eleverna når så långt de kan och i samundervisningen kan vi
resonera och komma fram med nya tankar kring just detta.
Vi har under läsåret skrivit in omdömen i Edwise. Våra omdömen har en tydlig koppling till
de pedagogiska planeringarna som läggs in inför varje nytt arbetsområde. De pedagogiska
planeringarna kopplas så elever och föräldrar kan ta del av dem på Edwise.
Vi behöver arbeta vidare med att få till kontinuerlig omdömesskrivning och pedagogiska
planeringar för att tydliggöra kunskapskraven och ge feedback till elever och föräldrar. Här
bör vi fortsätta att diskutera och ha en dialog kring kommande undervisning där vi drar nytta
av tidigare undervisning och erfarenheter. Diskussioner och samtal kring likvärdig
bedömning är givande då vi som pedagoger ser olika saker och därmed kan lyfta och hjälpa
eleverna på olika sätt.
Diskussioner om omdömen och kunskapskrav har genomförts under utvecklingssamtal med
elever och föräldrar.
Vi använder bedömningsmaterialet Tummen upp för dokumentation i de årskurser och ämnen
där materialet finns. Vi följer också handlingsplaner i svenska, engelska och matematik med
bedömningsunderlag från Skolverkets bedömningsportal och Tummen upp. De olika
handlingsplanerna ger en bra överblick över elevernas kunskapsnivåer. Genom att vi följer
samma handlingsplaner i kommunen i ämnena ser vi en likvärdighet i arbetet.
Vi har diskuterat likvärdig bedömning inom arbetslagen och med samundervisande lärare
under terminens gång. För att nå så många elever som möjligt har vi regelbundna möten med
elevhälsan t ex klasskartläggning och speed-dating där vi diskuterar lärmiljö och individuella
utvecklingsmöjligheter.
Gällande diskussioner kring likvärdig bedömning, behöver vi utveckla dessa så arbetslaget
diskuterar övergripande på en djupare nivå och dessa diskussioner behöver få större utrymme
under våra arbetslagskonferenser.
Vi får därigenom en helhetsbild kring eleverna, vilket gynnar hela arbetslaget arbete i
undervisningen. Vi måste fortsätta att diskutera och hitta en fungerande arbetsgång gällande
likvärdig bedömning samt omdömesskrivning då det är viktigt för att öka och säkerställa
likvärdigheten. Det ska inte spela någon roll vilken lärare eleven har, eller vilket

arbetsmaterial/arbetssätt den arbetar med. Bedömning ska ske på likvärdig grund. Vi
kommer därför att ha kontinuerliga samtal kring dessa frågor i arbetslagen.
Vi har under vårterminen genomfört en bokcirkel om tre träffar. Boken vi behandlade, Vad
lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan av Fredrik
Zimmerman, handlar just om pojkars prestation i skolan i jämförelse med flickors. Genom
diskussioner kring denna bok har vi i kollegiet fått fördjupad förståelse och verktyg för
fortsatt arbete för likvärdighet och jämställdhet.
Styrkan vi har i samundervisningen är att vi har en större flexibilitet i att kunna anpassa
undervisningen efter rådande behov. Detta arbetssätt kräver samtidigt mycket av oss
pedagoger då vi lägger mycket fokus på att få med alla elever. Genom att vara två
samundervisande lärare, ser vi större möjligheter för eleverna att nå större måluppfyllelse.
Då vi är ålagda att tydliggöra kunskapskrav och bedömning för elever måste vi fundera på
hur det kan göras på bästa sätt. Vi bör fortsätta diskutera mål och kunskapskrav kontinuerligt
med eleverna där vi tydligt förklarar vilka förmågor som ska tränas och vad som krävs för att
tillsammans komma dit. Detta bör vi fortsätta göra både i grupp och med enskild elev för att
utveckla eleverna så långt som möjligt.
På grund av rådande Covid-19-situation har vi inte genomfört något föräldramöte under
vårterminen. Vad gäller kunskapskrav och bedömning har vi rekommenderat filmen Betyg så funkar det! till föräldrar i åk 5.
Under höstterminen genomfördes muntliga nationella prov för åk 6 i matematik, engelska
och svenska. För att främja sambedömning har en pedagog per ämne deltagit vid
genomförandet på samtliga skolor i kommunen.
Sambedömning i nationella proven är en styrka för både den enskilda eleven och
pedagogerna då det blir en rättvisare bedömning. Det är bra och viktigt att den pedagog som
eleven känner sig trygg med utför provet och medbedömaren sitter med för att iaktta och
anteckna. Ett utvecklingsområde vore att försöka få till detta arbetssätt även för de muntliga
proven i åk 3.
Samrättning av de nationella proven skapar en likvärdig bedömning i kommunen. Inom
ramen av rättningen sker diskussioner kring uppgifter eleverna genomfört och dessa
diskussioner ökar också pedagogernas samsyn kring ämnet och undervisningen däri. Tyvärr
blev det detta år endast aktuellt för ämnet svenska. Genomförande och rättning av matematik
och engelska utgick på grund av Covid-19.
Endast nationella proven för åk 6 i svenska kan eleverna få tillgodoräkna sig i
kunskapskraven. Alla övriga nationella prov är inställda pga av Covid-19. Vi har däremot

använt gamla prov för att träna vidare. I åk 3 påbörjades genomförandet av de nationella
proven men det fick avbrytas då det kom ett nationellt beslut om detta, pga Covid-19.
Samrättningen av de nationella proven i svenska har färdigställts av pedagoger från olika
enheter i liten grupp om sex pedagoger. Genom arbetet i denna grupp blir rättningen mer
likvärdig i kommunen, vi rättar inte våra egna elevers enskilda prov. Anmärkningsvärt och
som ger vissa frågetecken är hur antal elever som är nyanlända alternativt har annat
modersmål ser ut på de olika enheterna. Det är väldigt olika och på Bruksskolan har vi
betydligt fler elever som har annat modersmål och ofta också är nyanlända. Detta måste tas i
beaktande vid jämförelser mellan enheter i kommunen och måluppfyllelse. Det gäller i stort
sett alla ämnen, då allt grundar sig i det svenska språket.
Samarbete mellan studiehandledare och lärare har kunnat genomföras trots Covid-19-tider
genom att använda mail. Fysisk träff är inte alltid nödvändigt.
Omdömen är svårare att skriva för elever som varit hemma länge pga Covid-19. I vissa
ämnen, speciellt praktiska, är det större svårigheter. Vi har delvis använt oss av den digitala
lärplattformen Classroom i Google för elever i åk 6. För övriga elever har vi skickat hem
uppgifter i böcker och på papper. Det har fungerat bra. Det som kommer att saknas här är
speciellt arbeten i ämnen där processer bedöms, exempelvis slöjd och bild. I NO kommer det
saknas bedömning av processen kring laborationer, där vi bedömer materialanvändning och
tillvägagångssätt genom arbetet samt dokumentation kring arbetet från eleven.
Gamla nationella prov i matematik och engelska har använts, de har tydligt visat vad
eleverna behöver träna extra på. Det ger ett bra underlag för att kunna bedöma elevernas
individuella kunskaper i ämnet och de synliggör just vad de behöver mer kunskaper kring
områdesvis inför kommande läsår i åk 7.

ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER
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Omdömen skrivs kontinuerligt i alla ämnen efter varje avslutat område.
Pedagogiska planeringar upprättas inför varje arbetsområde.
Diskussioner kring likvärdig bedömning måste fördjupas och ske kontinuerligt.
Arbeta mer aktivt med jämställdhet och likvärdighet mellan pojkar och flickor.
Arbeta mer aktivt med föräldrars engagemang och delaktighet.

12. Rektors verksamhetsanalys
På Bruksskolan bygger vi vår verksamhet utifrån Vår pedagogiska grundsyn. Tanken är att
bedriva en inkluderande verksamhet med en tydlig och välplanerad undervisning utifrån
frågeställningarna ”Vad? Hur? och Varför?”. Utgångspunkten i pedagoguppdraget är att varje
pedagog ska vara en viktig vuxen i skolan och främja elevernas sociala och pedagogiska
utveckling genom att vara vägledande, frågande, problemlösande och lyssnande.
Vi har under läsåret 2019/2020 jobbat aktivt och systematiskt kring vårt förbättringsområde,
elevdelaktighet, som framkom i Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning, oktober
2018. Arbetet kring elevdelaktighet har utgått från samarbetet med Unicef genom
Rättighetsbaserad skola och ligger helt i linje med att Degerfors kommun 2019-10-04 blev
utsedd till Barnrättskommun. Den ökade elevdelaktigheten har lett till mer engagerade och
intresserade elever som bidrar till en skola med trevligare klimat och en ökad måluppfyllelse.
Vi kan under läsåret 2019/2020 se en liten nedgång av antalet kränkningar jämfört med tidigare
läsår. Kränkningarna har utretts och följts upp av mentorerna i samverkan med vårt
Likabehandlingsteam. En framgångsfaktor har varit våra organiserade rastaktiviteter som
genomförts under ledning av skolans skolvärd. Planen är att vidareutveckla rastverksamheten
under läsåret 2020/2021 och än mer ta med eleverna genom det rättighetsbaserade elevrådet i
planeringen av aktiviteterna. Nytt för kommande läsår är att två personal, skolans skolvärd och en
resurspedagog, kommer vara schemalagda på samtliga veckans lunchraster för åk 3-6 med
uppdrag att leda aktiviteterna tillsammans med våra elever.
Vi har på Bruksskolan under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån ett
tvålärarsystem, vilket innebär att det alltid finns minst två lärare knutna till varje lektion och
klass. Vi har under läsåret intensifierat arbetet med samundervisning för att optimera en så
tillgänglig lärmiljö som möjligt för våra elever. Det är därför glädjande att vi, trots vår nuvarande
situation med en Corona-pandemi, ändå lyckats höja meritmedelvärdet för åk 6 jämfört med
tidigare år. De goda resultaten bygger på en god samverkan hem-skola och ett hårt och långsiktigt
arbete av såväl personal som elever på skolan. Arbetet med att utveckla samundervisningen
ytterligare kommer fortgå under läsåret 2020/2021.
Vi har under läsåret förtätat tillgången till digitala lärverktyg på skolan och vi kan se ett ökat
användande. Detta har medfört en mer varierad och lustfylld undervisning och en möjlighet att
använda det som tidigare varit kompensatoriska hjälpmedel som en del i ordinarie undervisning.
Vi kommer aktivt jobba vidare med att förtäta tillgången ytterligare och vidareutbilda personalen
i användandet.
Vi har under läsåret jobbat aktivt för ett mer verksamhetsnära elevhälsoarbete. Arbetet har fallit
väl ut och skolenkäten från Skolinspektionen visar på en ökad nöjdhet från skolans pedagoger. Vi
kommer under läsåret 2020/2021 att ytterligare intensifiera detta arbete med tätare
klassuppföljningar för att i ett än tidigare skede kunna stötta pedagogerna i deras arbete.
Konceptet med Speed-dating kring klasser har testats under innevarande läsår med gott resultat

och kommer därför utvecklas ytterligare under ledning av skolans specialpedagog. Här kommer
såväl undervisande pedagoger som studiehandledare och lärare i fritidshemmet att spela en viktig
roll.
En viktig satsning inför kommande läsår är Ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Vi har
under läsåret utbildat två handledare på skolan inom området som kommer vidareutbilda alla
undervisande pedagoger under läsåret 2020/2021. Detta fungerar som en förlängning av tidigare
satsning, Specialpedagogik för lärande. Målet med dessa satsningar är att bredda pedagogernas
kompetens, ge dem fler redskap för att kunna bemöta alla elever i klassrummet.
Vi kommer inför läsåret 2020/2021 att jobba aktivt med att utöka elevernas medverkan i
utvärderingen av undervisningen. Detta för att än mer kunna ta tillvara på elevernas synpunkter
och intressen inför kommande arbetsområden. Vi kommer även försöka upprätta en Skolskog i
anslutning till Bruksskolan för att utöka möjligheten till utomhusundervisning. Allt som ett led
för att bedriva en så lustfylld utbildning som möjligt där eleverna ges möjlighet att ta till sig
kunskaperna med flera olika sinnen.
För övrigt kan nämnas att tidigare års oro kring våra begränsade möjligheter att bedriva
simundervisning kvarstår. Bristen på tider i Karlskoga badhus samt det faktum att restiden tar tid
från elevernas övriga undervisningstid gör att behovet av en simhall i Degerfors kommun är stort.
Simkunskaperna är låga vilket påverkar måluppfyllelsen i idrott och hälsa.
Utifrån fina skolresultat, en hög trivsel bland såväl elever som personal och en god samverkan
med vårdnadshavarna till eleverna på Bruksskolan så ser jag med tillförsikt fram emot läsåret
2020/2021.

13. Förbättringsåtgärder inför läsåret 2020/2021
Sammanfattning av personalens förbättringsåtgärder
Normer och värden
● Vi pedagoger behöver diskutera våra ordningsregler oftare, både med varandra och
med eleverna. Detta för att hålla reglerna aktiva under hela året.
● Vi önskar att kurator genomför sociala kartläggningen i fler årskurser. Detta för att
tidigt kunna se och bryta mönster.
● Vi önskar att rastaktiviteterna och rastboden även inkluderar F-2. Detta för att öka
känslan av samhörighet ännu mer på skolan.
● Vi behöver bli bättre på att förbereda alla elever på schemabrytande aktiviteter såsom
t ex Tillsammansdagar.
● Arbetet med Rättighetsbaserad skola kan också utvecklas för att nå både elever,
föräldrar och pedagoger.

Kunskaper
● Det är önskvärt att få mer tid till samplanering och uppföljning med studiehandledare.
● Det är önskvärt med en utökad sva-undervisning, speciellt i lägre åldrar för att
utveckla språket så tidigt som möjligt.
● Pedagoger behöver bli bättre att upplysa eleverna och göra dem medvetna om “vad”,
“hur” och “varför” under lektionstid. Det behöver bli tydligare “varför” för att
eleverna ska få en förförståelse till området samt för att de ska bli motiverade att
delta.
● En-till-en-datorer för att underlätta inlärning och ge bildstöd vid exempelvis läsning
och genomgång.
● Ett badhus i kommunen skulle underlätta för simundervisningen, vilket skulle
medföra högre måluppfyllelse i idrott och hälsa.
Elevernas ansvar och inflytande
●
●
●
●
●
●
●

Skriva pedagogiska planeringar till varje arbetsområde.
Lägga in omdömen efter avklarat arbetsområde.
Hjälpa elever i 4-6 att logga in på Edwise för att läsa omdömen.
Att få elevernas IUP:er att bli levande dokument.
Grovplanering för Tillsammansdagar ska fortsätta att göras i början av HT.
Bli bättre på att använda studiehandledare vid t ex genomförande av enkäter.
Fortsätta utveckla arbetssätt kring elevens val.

Skola och hem
● Elever bör bli delaktiga i deras kunskapsutveckling genom en individuell kontinuerlig
återkoppling efter varje arbetat område.
● Pedagoger behöver vara mer flexibla vid undervisnings- och redovisningssätt som
medför att alla individers inlärningssätt ska gynnas.
● Erbjuda vårdnadshavare hjälp med EdWise som ger dem möjligheter att följa och
vara delaktig i deras barns skolutveckling, samt kunna ta del av viktig information.
● Samundervisningen samt samarbetet inom arbetslaget bör utvecklas till ett tillfälle
där vi kontinuerligt diskuterar bedömning och omdömesskrivning. På så sätt håller
sig alla berörda pedagoger uppdaterade kring elevers måluppfyllelse under hela
läsåret. Detta medför också att åtgärder kan sättas in när behov uppstår.
● Elevhälsans roll med riktat stöd till individ och grupp är viktig för att eleverna ska bli
sedda och få bättre självkänsla.
● När oförutsedda händelser uppstår, såsom Covid-19, önskas en flexibilitet med den
verksamhetsförlagda arbetstiden. Där tid kan frigöras för att prioritera elevers
kunskap- och måluppfyllelse.

Övergång och samverkan
● Överlämning av klass/elever till nya pedagoger är viktig för att elever såväl som
pedagoger ska få en bra start. Dessutom kan detta bidra till att pedagoger kan
möjliggöra för att elever ska få en positiv och motiverande skolgång.
● Det är önskvärt att ha tätare besök av elevhälsoteamet på våra arbetslagsmöten, då vi
ser att det förenklar vårt samarbete, och vår kommunikation.
● Pedagoger önskar få respons av EHT-teamet för att komma vidare i arbetet med
elever i svårigheter.
Skolan och omvärlden
● Arbeta vidare kring traditionella könsmönster.
● Öka delaktigheten från föräldrar kring yrkeskategorier.
Bedömning och betyg
●
●
●
●
●

Omdömen skrivs kontinuerligt i alla ämnen efter varje avslutat område.
Pedagogiska planeringar upprättas inför varje arbetsområde.
Diskussioner kring likvärdig bedömning måste fördjupas och ske kontinuerligt.
Arbeta mer aktivt med jämställdhet och likvärdighet mellan pojkar och flickor.
Arbeta mer aktivt med föräldrars engagemang och delaktighet.

Rektors förbättringsområden











Jobba för en mer varierad undervisning genom att, bland annat, upprätta en Skolskog för
utomhusundervisning.
Öka elevernas delaktighet i utvärderingen av utbildningen.
Ytterligare utveckla samundervisningen genom att ge utrymme för mer djupgående
ämnesdidaktiska samtal mellan pedagogerna.
Tätare klassuppföljningar av elevhälsoteamet.
Intensifiera samverkan mellan lärare, studiehandledare och lärare i fritidshemmet.
Förtäta tillgången till digitala lärverktyg och fortbilda personalen för att optimera
användandet.
Tydligare strukturera upp arbetslagskonferenserna med huvudfokus på
verksamhetsutveckling.
Institutionalisera arbetsgången för pedagogerna kring pedagogiska planeringar,
lektionsgenomförande och omdömesskrivande.
Intensifiera arbetet med Ett språkutvecklande arbetssätt genom att SKUA-utbildarna
vidareutbildar alla pedagoger på skolan.
Vidareutveckla rastverksamheten för att främja en trygg och lustfylld utbildning.

