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Inledning 

Detta läsår har stort fokus legat på att utveckla vårt arbete med bedömningar och 

arbete med sociala frågor i klassrummen. Våra lärare har under läsåret arbetat 

med att ta fram matriser i alla ämnen för att öka likvärdigheten i bedömningarna 

vilket vi ser, utifrån resultaten, har stabiliserats något redan nu från föregående 

läsår. All personal på skolan har arbetat med att sätta fokus på arbetet med de 

sociala frågorna i klassrummet. Vi kan med stolthet säga att vi är en skola som 

aktivt och medvetet arbetar främjande och förebyggande för att våra elever inte 

bara ska nå kunskaper i ämnena, utan även få kunskaper om exempelvis 

ansvarstagande och hur man kan prata med varandra och lösa ett problem innan 

det leder till en konflikt. 

Vi är även detta läsår mycket stolta över våra fina resultat utifrån elevenkäten som 

genomförs varje år, gällande trygghet på skolan. Vi fortsätter att öka andelen 

elever som säger att de känner sig trygga på skolan. Detta år kommer vi upp i hela 

93 procent som säger sig vara trygga vilket är en mycket bra siffra som vittnar om 

hårt arbete både från personal och elever med dessa frågor. Målet är såklart att 

100 procent av våra elever ska känna trygghet på skolan och därför kommer vi 

fortsätta att arbeta medvetet och aktivt med de sociala frågorna på skolan även 

nästa läsår. 

Elever som uppger att det är studiero i klassrummet ligger kvar på stabila 84 

procent sedan föregående läsår. Med tanke på att siffran var 68 procent 2018 så 

tyder det på att vi gjort rätt insatser som gett detta goda resultat på relativ kort tid. 

Detta arbete fortsätter under kommande läsår. 

Läsåret 19/20 hade skolan 390 elever. Vi ser en ökning med 25 elever från 

föregående läsår vilket även märks i våra lokaler som blir mer och mer 

trångbodda. Till nästkommande läsår växer elevantalet ytterligare och vi närmar 

oss 400 elever. 48 procent av våra elever har ett annat modersmål än svenska, 

många av dem är nyanlända vilket innebär en utmaning för oss att framförallt 

kunna erbjuda dessa elever studiehandledning på modersmålet samt 

modersmålsundervisning. Vi har 28 olika språk representerade på skolan. Vi ser 

att vi även nästkommande läsår behöver fortsätta rikta ytterligare insatser för att 

ge våra flerspråkiga elever förutsättningar för att kunna nå godkända omdömen 

och betyg i kärnämnena. Vi ser fram emot den satsning som görs för Köping 

kommuns skolor från Skolverket, Nyanländas lärande, den satsningen känns som 

mitt i prick för vår skola och vi hoppas att den kommer att ge oss mycket under de 

2,5 åren den kommer att pågå. 
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Fakta och förutsättningar 

Nyckelbergsskolan är en mångkulturell F-6 skola. Vi har ca 400 elever på skolan, 

de flesta av dem boendes i närområdet runt skolan. Ungefär hälften av eleverna 

har ett annat modersmål än svenska och vi tar emot nyanlända elever under hela 

läsåret. Vi har tre klasser i varje årskurs utom i årskurs fyra som är två klasser. 

Varje klass har en klasslärare och till varje årskurs har vi en resurslärare. På 

skolan har vi en specialpedagog som är riktad mot årskurserna F-6 och två 

speciallärare, den ena riktad mot elever lågstadiet och den andra mot elever på 

mellanstadiet. 

Vårt elevhälsoteam består av rektor, specialpedagog, kurator, skolsköterska och 

beteendevetare, EHT arbetar förebyggande och främjande med olika hälsofrågor 

kring våra elever på skolan. 

I skolans lokaler finns en särskilda undervisningsgrupp med elever från 

årskurserna 1–6. I gruppen arbetar en lärare som har ansvar för undervisningen 

samt socialpedagoger och elevassistenter. 

  

Kunskaper 

Lågstadiet har överlag bättre måluppfyllelse och resultat än mellanstadiet. Några 

orsaker som vi ser bidrar till denna skillnad är en kombination av bland annat att 

det ställs högre krav på eleverna samt att elevernas ambitionsnivå verkar bli lägre 

ju högre upp i årskurserna de kommer.  

Vi kommer att fortsätta arbeta med språket i de olika ämnena, vi ser att det som 

ställer till det för många av våra elever är att det finns brister när det gäller bland 

annat ordförståelse och begrepp. Vi kommer även att arbeta mer med de fyra 

räknesätten samt problemlösning i matematiken. Vi behöver även i matematiken 

sätta fokus på de språkliga begreppen.  

Vi kommer även att fortsätta arbetet med olika sociala frågor i klasserna för att ge 

eleverna fler verktyg för att de bland annat ska lyckas i sina kamratrelationer. 
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Resultat 

Skolplansmål1 

Eleverna i Köping kommuns grundskolor ska avsluta sina studier med goda 

förutsättningar att klara av fortsatta studier på gymnasieskolan 

Indikatorer 

 

- Att andelen elever som är behöriga till gymnasiet ökar  

- Att grundskolans genomsnittliga meritvärde ska öka  

- Att andelen elever som upplever studiero på grundskolan ska öka 

 

  

 
1 Mål från Köping kommuns ”Skolplan 2020 – 2042” vad gäller måluppfyllelse och kunskapsresultat.  
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Kunskaper  

Egna mål för läsåret 19/20 

Resultaten ska öka. 

Stabilare resultat i jämförelse med tidigare. 
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Diskussion och analys utifrån resultatet (måluppfyllelsen och elevenkäten) 

Resultaten för varje årskurs kommer nedan. Dessa är redovisade på det sättet så 

att de visar förändringen under läsåret.  

Elevernas svar på hur de uppfattar skolans undervisning visar att eleverna överlag 

är nöjda med klassrumsundervisningen. En dipp som visar att vi måste vara 

tydliga i vad som krävs av eleverna för att nå målen i de olika ämnen. Detta är en 

fråga som vi har uppmärksammat. Från och med nästa år kommer vi att använda 

oss av formativ bedömning som sätter denna fråga i fokus. Annars är det stabila 

resultat under de senaste tre åren vilket ger bra förutsättningar för eleverna att 

lyckas. I vår analys fokuserar vi på kärnämnena då vi ser att svenskan exempelvis 

är avgörande för hur det går i de andra teoretiska ämnena.  

Tittar vi enbart på lågstadiet på Nyckelbergskolan detta år så ser vi att eleverna är 

väldigt nöjda med undervisningen i klassrummet. Detta är en vanlig företeelse, 

inte enbart för vår skola utan överlag kan det se ut så. När vi tittar på de olika 

svaren på mellanstadiet ser vi en större skillnad i hur nöjda eleverna är. Det finns 

en tydlig bild av att skolan blir svårare och därmed inte lustfylld för alla elever. 

Att vi som skola har höga siffror beror mycket på att lågstadiet svarar positivt på 

dessa frågor och därmed lyfter resultatet en del procent för skolans del. En stor 

fråga för vår del handlar om hur vi lägger upp undervisningen. Målen finns i år 3 

och 6. Dessa mål ska vi arbeta med under alla år som eleverna går hos oss. Vi 

måste fundera över varför eleverna uppfattar skolan som mindre lustfylld ju äldre 

de blir.  

Till detta år har vi inte kunnat göra några jämförelser mellan egna bedömningar 

och nationella prov för att se ifall det uppstår skillnader dem emellan. Om enbart 

mätningen från föregående år kan visa på att arbetet med bedömningar har 

stabiliserat resultaten återkommer vi till.    
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Nedan följer en jämförelse i våra klasser i de mätningar vi gör under läsåret. I de 

äldre klasserna jämför vi även förra årets resultat med årets resultat för att se 

huruvida arbetet med bedömningar har gett resultat.  

 

Årskurs 1  

 

 

I årskurs ett ligger fokus på elevernas läsinlärning. Vi ser tydligt att det har skett 

en progression i princip i alla ämnen under året. Denna utveckling är det som vi 

eftersträvar. Vi märker att förmågan att läsa är avgörande hos eleverna för vidare 

utveckling i de flesta ämnen. Då cirka femtio procent av eleverna har ett annat 

modersmål är det av största vikt att arbeta med språkliga begrepp i de olika 

ämnena för att på detta vis utveckla elevernas språkliga förmåga och därmed 

elevernas resultat i olika ämnen. Arbetslaget har varit stabilt under hela året vilket 

har gett resultat. Att lärarna finns på plats och bedriver en genomtänkt 

undervisning är av största vikt. Att utmana eleverna och försöka prata om att det 

är bra att utmanas är då man utvecklas. Det är många elever som vill ta den enkla 

vägen och inte tänka så mycket själva även om de klarar av det. Vi har arbetat 

mycket med begreppen. Eleverna får utveckla sina svar då vi ställer frågor som:  

Hur vet du det? Hur tänker du? Berätta mer. Eleverna får då sätta ord på det dom 

gör, får flera strategier från klasskompisar. Vi har också koncentrerat oss på 

faktatexter och väntat med berättande texter.  

Högläsning - reflektionsbok eller muntliga diskussioner. Eleverna berättar, ritar 

och/eller skriver och förutspår vad som ska hända. Vi förklarar ord och begrepp 

under läsningens gång. Vi uppmanar eleverna att lyssna noga på t. ex en film eller 

en text för att vi kommer ställa frågor eller diskutera texten/filmen. 

I engelskan har vi jobbat mycket muntligt med lätta fraser. Eleverna har fått prata 

tillsammans i smågrupper så alla får chansen att prata. 
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Vi behöver öka textmängden för eleverna när de läser för att kunna förbereda dem 

för åk 4. Vi måste ge eleverna bra läsförståelsestrategier. 

Det är väldigt tydligt att den språkliga förmågan brister hos många elever. Detta 

påverkar resultaten då alla ämnen bygger på att språket är utvecklat hos varje elev.  

  

Årskurs 2  

 
 

Överlag ser vi att resultaten är stabila och att i en klass har det vänt till det 

positiva vilket är glädjande. Vi har också haft stabila lärare i arbetslaget vilket har 

gjort att resultaten ser ut på detta sätt.  

Vi ser framförallt mönster i alla ämnen i förståelsen av olika texter för många 

elever. Vi kommer fortsätta lägga tid i undervisningen på att läsa och diskutera 

ord och texter för att öka förståelsen.  

I matematiken ser vi att det är problemlösning med lästal som upplevs som svårt 

hos eleverna. De har svårt att ta till sig informationen i texten och omvandla den 

för att lösa uppgifterna. En del elever har svårt för de matematiska 

begreppen/formorden som vi övar på dagligen i genomgångar till 

matematiklektionerna. Språket ställer till det för ganska många elever. Vi lägger 

upp undervisningen så att de elever som har svårt för vissa områden får öva extra 

på just det. Vi individanpassar undervisningen så att alla elever får utmaningar 

efter sin egen nivå. De elever som behövt extra stöd har fått det av speciallärare, 

klasslärare och fritidspedagog enskilt och i mindre grupp vilket vi kommer att 

fortsätta med för att öka måluppfyllelsen. Till hösten kommer vår fjärdelärare att 

arbeta med de elever som behöver extrastöd både enskilt och i mindre grupp.  

I svenskan ser vi att det är läsförståelsen som är svår för många elever. Det som är 

svårt är att läsa mellan raderna. Eleverna tar sig inte riktigt tid att läsa igenom 

texten flera gånger för att få en djupare förståelse. Vi övar mycket läsförståelse 
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genom olika slags texter, textkort med frågor och bok- och textsamtal. Vi ser även 

att stavningen är svår för många, vilket vi arbetar med hela tiden. Vi har de elever 

som har svårt med svenska språket då de inte bott i Sverige så länge. Några av 

dem har fått stöd och undervisning av SVA-lärare. Vi har även några elever som 

inte riktigt kommit igång med läsningen som har fått extra stöd av speciallärare, 

klasslärare och fritidspedagoger vilket vi kommer att fortsätta med för att öka 

måluppfyllelsen. Även i svenskan individanpassar vi material och undervisning 

till alla elever efter deras egen nivå.  

 

 

Årskurs 3  

 

 
 

I denna årskurs har vi bytt en del lärare till detta år. Detta märks på elevernas 

resultat. Bedömningarna blir inte likvärdiga i vissa ämnen på grund av byte av 

lärare. Vi ser både att resultaten faller och att de inte är stabila. Detta framförallt i 

jämförelse med förra året. Vi ser framförallt att resultaten blir sämre i de äldre 

årskurserna. Detta leder till en slutsats om att vi inte ställer rätt krav på eleverna 

under de tre åren som de befinner sig på lågstadiet. Detta är något som måste 

diskuteras.  

Det vi upplever att eleverna har svårt för i alla ämnen är ord och begrepp. Många 

elever har inte det ordförråd som krävs. Detta gör att läsförståelsen blir svår för 

många elever och gör att de inte når målen i svenska. Vi tror att många läser 

mindre hemma än man gjorde tidigare och det gör att ordförrådet inte utvecklas 

som de ska.  

Vi arbetar mycket med bildstöd i alla ämnen för att eleverna ska kunna koppla ord 

till bild. Vi arbetar parallellt med teori och praktik. De olika arbetsområdena 

inleds med hjälp av bildstöd för att få en förförståelse och även bygga upp en 
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ordbank. På det sätt får eleverna ett utökat ordförråd och en större förståelse för 

det de arbetar med. Ett annat kunskapskrav som vi ser att eleverna brister i är 

läsförståelse. När vi arbetar med läsförståelse använder vi olika lässtrategier, 

exempel läsfixarna som är kopplad till vår läsebok. Det för att eleverna ska förstå 

och kunna tolka texter samt för att kunna anpassa läsningen efter textens form och 

innehåll. 

I matematiken upplever vi att det är huvudräkning och att lära sig olika tabeller i 

de olika räknesätten som eleverna tycker är svårt. Många elever har svårt att hitta 

olika strategier för huvudräkning. För att eleverna ska kunna lära sig de olika 

tabellerna är det viktigt att ”nöta” in dem. I vårt fortsatta arbeta kommer vi att 

använda oss mer av mängdträning på tabellerna för att automatisera dem. 

I matematiken är det även svårt med problemlösning. Även där ser vi att det är ord 

och begrepp som är svårt när de inte har ett utvecklat ordförråd. Många har svårt 

att skilja på och veta vad orden betyder. Eleverna har svårt att förstå olika begrepp 

som färre, skillnad osv. De har även här svårt att förstå och plocka ut vad som är 

viktigt i räknehändelsen. I vårt fortsatta arbete kommer vi att arbeta med 

problemlösning mer genom att använda oss av metoden EPA. Alla elever får 

samma problem som de själva ska lösa, när eleverna har kommit fram till ett svar 

ska de två och två jämföra sina lösningar. Sist diskuterar vi gemensamt i helklass.  

 

Slutsats åk 1–3 

Ordförråd, begrepp, motivation och lust att lära är några begrepp som vi i skolan 

måste fortsätta att utveckla. Vi har stabiliserat en del resultat men det är viktigt att 

vi fortsätter att diskutera bedömningar för att säkerställa att dessa blir korrekta. Vi 

ser också vikten av att behålla samma lärare över tid i våra klasser. Byte av lärare 

påverkar eleverna och hur elevernas kunskaper bedöms. Detta är en svår fråga då 

det sker en del avhopp mellan åren bland lärarna. Att framförallt utveckla elevernas 

språkliga förmåga är av största vikt för att resultaten ska utvecklas i alla ämnen. För 

att utveckla detta måste vi både titta på organisation, samverkan med föräldrarna 

och kvalitén i undervisningen gällande den språkliga utvecklingen. 
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Årskurs 4  

 

 

Ett mönster vi kan se som följer årskurs för årskurs är att eleverna har svårt att 

visa grundläggande läsförståelse. Det som är svårt för många elever är att kunna 

återberätta en läst/hörd text, att kunna svara på frågor, särskilt mellan och bortom 

raderna samt där de ska reflektera och relatera till sig själv och omvärlden och att 

förstå textens budskap.  

Vi tror att detta kan vara svårt för eleverna för att de inte redan tidigt får de rätta 

strategierna att plocka fram vid läsning, vilket gör att de har svårt att förstå texten 

på olika plan. Det i kombination med att många inte läser hemma kan ge eleverna 

bristande kunskaper kring läsning och förståelse av det lästa.  

I svenskan i årskurs 4 arbetar vi mycket med modellering när vi läser texter och 

svarar på frågor. Vi pratar om olika typer av frågor på texten (faktafrågor, mellan 

raderna frågor och reflektionsfrågor). När vi gemensamt läser texter och svarar på 

frågor till texten får eleverna alltid berätta hur de tänkte för att kunna svara på 

frågan, dels för att kunna reflektera över hur eleven själv kom fram till svaret på 

frågan och även för att delge andra sin strategi.  

Vi tycker att det är en bra metod med modellering och gruppdiskussion kring 

tankesätt och strategier. Det blir inte bara en monolog att läraren står och pratar 

om hur man ska tänka utan att eleverna själva är delaktiga och vi skapar en 

diskussion kring olika tankesätt för att eleverna ska bli mer delaktiga i sin egen 

undervisning. Något vi kan tänka oss att utveckla med den här undervisningen är 

att vi istället för tyst läsning 15 minuter varje svensklektion byter ut eller växlar i 

block och arbetar med aktiv strategiträning. Vi skulle varje svensklektion kunna 

arbeta 20-30 minuter med att möta olika texter och gemensamt gå igenom dem, 

precis som vi arbetar nu men att vi gör detta dagligen. Att man tar olika strategier 

och nöter dem en för en tills de sitter och eleverna kan tillämpa dem vid mötet av 

olika texter, men det vi ser är svårast är att kunna svara på olika frågor på 
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texterna. Vi tror att detta kan ge bra resultat om man redan från årskurs 1 arbetar 

med aktiv strategiundervisning. 

Detta är en stor del då det påverkar alla ämnen där eleverna möter så många olika 

texttyper. Under vårterminen har eleverna börjat med 15 minuters tyst läsning vid 

start av varje svensklektion vilket vi sett haft god effekt och utvecklat 

läskonditionen för många elever. Vi känner dock att det inte är tillräckligt och för 

att få eleverna att läsa mer exempelvis hemma kan vi än mer uppmärksamma även 

vårdnadshavare på vikten av läsning.  

Ett annat kunskapskrav vi ser problematiskt för många elever är att kunna skriva 

olika slags texter vilket också är en stor del av skolgången då denna förmåga 

krävs i samtliga ämnen. Det vi upplever är att många elever ser det som 

ansträngande och jobbigt att skriva texter, vissa även trots tangentbord. Inom 

svenskämnet har många svårt att skriva utvecklade berättande texter med 

fungerande struktur och enkel handling. I svenskan i årskurs 4 har vi arbetat med 

olika delar i taget för att utveckla skrivandet, t.ex. att använda dialogform, olika 

inledningar på meningar, personbeskrivningar och liknande som ska finnas med i 

en berättande text. Hur man kan arbeta vidare med detta är att arbeta med 

cirkelmodellen där de får dessa delar repeterade innan sin egen skrivning. Vi tror 

även att elevernas texter behöver ha en mottagare, t.ex. att de ska arbeta med 

kamratbedömning och på det sättet få eleverna mer engagerade och göra ett bra 

jobb och anstränga sig mer. 

Det vi ser i matematiken som är svårt för eleverna är de fyra räknesätten och 

problemlösning. Eleverna saknar en förmåga att kunna plocka ut det viktiga i en 

läsuppgift. Vi märker att elever blir otåliga. Vi har inför nästa läsår lagt 

matematiklektioner ett tillfälle i veckan i halvklass för att kunna fördjupa oss 

inom strategier för problemlösning. Vi kan i halvklass använda oss av metoder 

som EPA-modellen på ett mer effektivt sätt.  

De fyra räknesätten behöver vara förankrat när eleverna kommer till årskurs 4. 

Detta kräver ett samarbete mellan stadierna för att få en bättre övergång och att 

mötet med matematik på högre nivå inte blir för svårt för eleverna. En analys av 

matematiska läromedel på lågstadiet kan vara en strategi för att se om vi kan 

arbeta på andra sätt för att få grunderna att sitta tidigare.  

Vår tanke med resursläraren i arbetslaget blev inte som vi hade tänkt oss då vi haft 

mycket frånvaro bland oss personal, inte optimal lokal att sitta i med en grupp 

elever osv.  

Anledningen till att resultaten i svenska skiljer sig mellan klasserna är att fler 

elever med större behov finns i B-klassen. En insats för att möjliggöra högre 

måluppfyllelse är att vi i schemaläggning inför ht20 har satt in resurslärare på fler 

lektioner i den klassen.   
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Årskurs 5  

 

Läsförståelse är en utmaning för våra elever men det har skett en stor utveckling 

åt rätt håll. Vi har arbetat med läsning genom olika slags texter, tittat på texterna 

tillsammans och diskuterat innehållet (cirkelmodellen), hur man kan tolka texten, 

lässtrategier, strategier för att hitta svar i texten. Detta är ett område som vi 

kommer fortsätta arbeta med även i år 6. Vi kommer även i år 6 fortsätta 

prioriterat stödinsatser för läsning och läsförståelse.  

Svårigheterna i matematik är problemlösning, bråk och huvudräkning. 

Läsförståelsen för eleverna påverkar även problemlösningen i matematiken. Ju 

mer vi arbetar med läsförståelsen och begreppen inom matematiken är vår 

förhoppning att vi kommer se ökad måluppfyllelse. Fortsätta arbeta med bland 

annat KL och EPA, dessa två strategier gynnar alla eleverna och deras 

resonemangsförmåga stärks. 

Eleverna behöver i problemlösning träna på att möta vardagsnära 

problemlösningar som är elevnära. När man sätter in problemen i vardagen där det 

konkretiseras ökar förståelsen. Eleverna behöver också arbeta i mindre grupper 

där möjligheten för ännu mer stöttning ges för ett djupare arbete med konkret 

material sätts in. Eleverna behöver även ”traggla” multiplikation, division, 

addition, subtraktion. Detta har vi gjort och behöver göra mer på mer eller mindre 

varje lektion. Starta lektionen med att ”traggla” 5 minuter samma uppgifter om 

och om igen.  

Vi kommer till läsåret 20/21 vara fyra lärare på tre klasser, detta ser vi som en stor 

tillgång då vi kan förstärka på de ämnen/lektioner som behövs. Skapa grupper där 

varje elev får utvecklas utifrån sin potential.   
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I engelska är skrivdelen svår. Eleverna har svårt att formulera meningar då 

ordförrådet inte är tillräcklig. Eleverna saknar tidigare grundläggande kunskaper 

från tidigare år. Eleverna har haft behov av mindre undervisningsgrupp där fokus 

på enklare grundläggande kunskaper med stöd på deras nivå ges. En del elever har 

även ett annat modersmål, vilket har påverkat deras kunskapsinhämtning i 

engelska.  
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Årskurs 6  
 

 

 

En av svårigheterna innefattar skrivandet (fantasi, skrivregler, ordvariation/förråd, 

stavningsregler samt grammatik). Det mönster vi ser är att eleverna ofta vill att det 

ska fort, de läser inte hemma vilket bl.a. påverkar fantasin och att de digitala 

verktygen påverkar skrivandet då det finns autokorrekt. Vi har arbetat på så sätt 

att eleverna får läsa varandras texter för att upptäcka alla ”slarvfel” gällande t.ex. 
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stavning. Samt att vi har lagt mycket tid på förarbetet när de ska skriva för att 

väcka deras fantasi. 

I matematikämnet upplever vi att det som främst är svårt är problemlösning, att 

förstå problemet och välja en lämplig strategi. Många gånger handlar det om att 

eleverna inte läser problemet ordentligt eller att ett räknesätt som de behöver för 

att lösa problemet inte är befäst, vilket bidrar till att de inte kan lösa problemet. 

Även att bedöma rimligheten i en lösning upplevs som svårt. Det vi behöver 

arbeta vidare med är att verkligen befästa de olika räknesätten så att eleverna inte 

endast har kunskap om t.ex. kort division de veckor man jobbar med det utan att 

den kunskapen är befäst. För att utveckla problemlösningsförmågan har vi arbetat 

med strategin EPA.  

Resurspersonal kan användas för att sitta i mindre grupper och arbeta med konkret 

material för de elever som är i behov av det, det är något vi har upptäckt är 

avgörande för de som har svårt med t.ex. bråk och att omvandla olika enheter. 

De ämnen som eleverna har lyckats bäst i är de praktiska ämnena. Det kan bero på 

att flertalet av de elever som har gått i årskurs 6 har ett intresse för det praktiska. 

Det kan även bero på att det är mindre krav som ställs gällande t.ex. att stava rätt 

och lära sig flera begrepp, vilket flera elever har svårigheter med.  

De ämnen som upplevs svårast är framförallt kärnämnena. En del beror på de läs- 

och skrivsvårigheter som finns i båda grupperna samt att flera har ett annat 

modersmål än svenska. Därtill att eleverna har fått betyg för första gången, vilket 

ställer högre krav på dem att lyckas och även i vissa fall en oro hos en del elever. 

Även från föräldrarnas sida har vi upplevt att högre prestationskrav ställts på 

eleverna, vilket många gånger har stressat dem. 

Vi ser ett tydligt mönster där eleverna som inte har fått med sig grunderna i yngre 

ålder får det svårare framöver. I matematiken kan det till exempel handla om de 

fyra räknesätten och i svenska kan det handla om vanan att läsa/ordklasser och 

enklare stavningsregler. Därtill att det är viktigt med repetition för att eleverna ska 

kunna befästa kunskaperna. En del elever lär sig endast kunskapen för stunden, 

ofta för att prestera på ett förhör. Det bidrar till att kunskapen inte blir befäst och 

att eleverna då inte kan använda kunskapen i ett längre perspektiv. För att öka 

måluppfyllelsen krävs en noggrann resursfördelning vilket kan innebära 

samarbete mellan årskurserna samt undervisning i smågrupper för att möta 

elevernas enskilda behov. Förutom det kan det vara givande med fortbildningar 

för personalen i olika områden och att man sedan lär av varandra. 

 

Slutsats 4-6 
Det är genomgående samma slutsats i alla årskurser. Den språkliga förmågan hos 

många elever är bristfällig. Vi ser också att de fyra räknesätten inte heller är 

befästa hos en del elever. Detta gör att elevernas resultat inte går framåt. I de 

högre åldrarna är arbetsron något som nämns. Ord och begreppsförråd i 

kombination med svårighetsgraden på de olika texter gör att det blir svårt för en 

del elever. Det är en stor utmaning att få eleverna att vara intresserade av skolan 

och att de respekterar varandra i klassrummet.  

 



Resultat 
 

20 

 

Trygghet normer och värden  

 

 
Arbete med trygghet, normer och värden är något som vi på skolan är stolta över. 

Goda rutiner och främjande arbete gör stora skillnader i hur man över tid upplever 

sin skolgång. Enkätsvaren är positiva och så har varit över en längre tid. Detta tyder 

på att vuxna finns närvarande och att det främjande arbetet fungerar väl på skolan. 

Vi är också medvetna om att det uppstår situationer där vissa elever eller grupper 

har svårt med skolans regler. Vi uppmärksammar också att det kan vara tufft i vissa 

elevgrupper, språket och sättet att vara med varandra är otillräckligt. Det är tuffare 

jargong och den sociala samvaron påverkas för vissa elever. En del elever behöver 

hjälp med sitt beteende mot andra klasskamrater. Vi har till detta år lagt till ett 

främjande arbete i varje klass som framförallt handlar om ansvarstagande och 

konflikthantering då vi har sett att just konflikter är svåra att lösa utan större 

kränkningar. Detta är något som eleverna behöver ha med sig hela sitt liv. I enkäten 

har vi ställt en del frågor till eleverna just kring deras eget lärande när det gäller 

ansvarstagande och konflikthantering. Nedan följer en redovisning av detta arbete. 

Enkäten visar en årskurs som vi behöver göra en del insatser kring. Detta är något 

som vi även ser i den dagliga verksamheten.  
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Fritidshem  

 

 

 
Mål: Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

 

• Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett 

demokratiskt förhållningssätt. 

 

Alla avdelningar har under det gångna läsåret jobbat med samarbetsövningar 

minst en gång i veckan. Vi har även fortsatt med våra dagliga aktiviteter som 

exempelvis övningar i gympasalen, utedagar, byggdagar, speldagar med fokus på 

samarbete.  Med dessa olika aktiviteter kan vi väva in många av fritidshemmets 

mål i verksamheten. 

Med hjälp av de styrda aktiviteterna har vi sett att barnen har fått ett bredare 

intresse för de olika aktiviteterna. De börjar leka eller använda saker som de 

vanligtvis inte brukar använda. Vi kan även genom de styrda aktiviteterna nå ett 

större samarbete mellan barnen då tex vi kan utmana dem att vara med barn de 

dagligen inte leker med. Samt att vi kan styra aktiviteterna mer mot 

samarbetsövningar. 

Det vi uppmärksammar kring staplarna gällande fritids är frågor kring elevernas 

lärande och att den pedagogiska miljön försvåras av trångboddheten på vår skola. 

Vi vet sedan tidigare att det finns behov i arbetsgruppen av att höja kompetensen 

kring de pedagogiska miljöerna. Vi ser också att det finns ett stort behov av 
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kompetensutveckling gällande det pedagogiska uppdraget och hur man följer upp 

och utvecklar elevernas lärande på fritids. Under året har vi gjort ett försök att 

strukturera upp det systematiska kvalitetsarbetet på fritids. Fokus har legat på att 

förtydliga målen och reflektionen kring elevernas lärande i den egna 

arbetsgruppen och tillsammans med eleverna. 

Vi ser att vi behöver fortsätta arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet samt 

dokumentationen även detta läsår. 

 
 

Förskoleklass 

 

Se bilaga 1.  
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Arbetsplan 2020/2021 

Utifrån ovanstående analysarbete och identifierade utvecklingsområden kommer 

vi under kommande läsår ha nedanstående gemensamma mål i vår verksamhet: 

 

Verksamhetens gemensamma mål: 

• Stabilisera skolans resultat. 

• Höja elevernas lärande kring de fyra räknesätten och problemlösning i 

matematik.  

• Höja elevernas lärande kring språkliga begrepp i de olika ämnen.  

• Höja elevernas sociala förmågor i vardagen.  

• Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på fritids och fsk.klass.  

 

Uppföljning 

Ovanstående mål följer vi upp genom att: 

• Målkonferens  

• Enkäter 

• Måluppfyllelse och betygsanalys  

 

Analys av resultat som ligger till grund för arbetsplan 

Se analys i kvalitetsrapporten ovan.  
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Bilaga 1. Förskoleklassens kvalitetsarbete 

1. Mål och kriterier för måluppfyllelse 

Eleverna ska lära sig att hantera konflikter. 

2. Beskriv bakgrund/avdelningens arbete generellt utifrån mål och syfte.  

Alla jobbar med konflikthantering vid minst 3 tillfällen i veckan. Vi läser böcker, 

tittar på film, spelar teater, använder oss av dilemmakort, gör samarbetsövningar, 

pratar om känslor. Vi tar också tillvara på de tillfällen som uppstår i vardagen.  

3. Exempel ur verksamheten.  

Dilemmakort - jobbade i halvklass, läste upp ett dilemma, eleverna fick diskutera 

och komma fram till olika lösningar. Inget rätt och fel. 

 
 
Samarbetsövningar – Barnen fick jobba två och två i gymnastiken, de skulle föra en boll från 

en kortsida till den andra. De fick prova olika sätt och diskutera sig fram till olika lösningar. 
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Känsloprat – vi pratar om hur det känns när man är arg, rädd, ledsen, glad. Hur ser 

vi ut? Vad kan vi göra om någon blir…? Hur känns det? Är det okej att vara…? 

Vad får dig att bli…? Vi har ritat och skrivit.  

 

   

 
 

 

                                                                                     

 
 

 

 

 

Konflikt vid Gagaplan – en elev åkte ut men eleven tyckte inte det själv. Hen blev 

ledsen. Pedagog frågade kompisarna vad som hände och fick till svar att hen blev 

sur. -Ok vad gör ni då? -Vi går och pratar med hen. De löste det. 

Pedagogerna spelar teater för eleverna – osämja kring ett hårspänne. Diskussion 

kring hur man kommer överens om man vill ha samma sak. 

 

4. Reflektion och analys  

Eleverna har kunskap om hur man löser konflikter i teorin. Det hörs i de 

diskussioner som eleverna har på lektionerna. Vi hör hur de säger till varandra - 

Tillsammans är vi starka. – Vi går och pratar med hen. Vi ser att många har 

empati och tar hand om varandra när någon blir utsatt. De stöttar genom att hämta 

en vuxen. 

Vår roll är viktig. Vi ska vara goda förebilder, ge dem verktyg och strategier om 

hur de kan hantera olika situationer. Vi stöttar och hjälper till att reda ut 

konflikter.  

Vi upplever att samtal i liten grupp kan vara bra. Ibland är hel eller halvklass för 

stort för att alla ska kunna/våga komma till tals. 

 

 

5. Vad är barnets reflektioner kring aktiviteten/lärandet? 

Känsloprat: Barnen säger att de har lärt sig att man kan gå undan om man är arg. 

Vara själv en stund tills det lagt sig. Lärt sig hur de ska vara mot andra. Vet vad 

Jag blir glad av. Kan sätta ord på hur en känsla känns i kroppen. Lärt mig att det 
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är viktigt att säga förlåt. Om jag slår någon när jag är arg blir ju båda ledsna, Då 

får fröken 2 att trösta. Jag tycker vi har blivit bättre på att vara trevliga mot 

varandra.  

Barnen säger att de vet hur man tröstar en kompis.  

 

 

6. Resultat mot målet så här långt 

Här skattar ni er själva med ett X.  

   

Grönt = 

hög 

måluppfyllelse 

 

Gult = 

på god 

väg 

 

      X 

 

Rött = 

låg 

måluppfyllelse 

 

 

7. Slutsats  

Konflikthantering och samarbete är ständigt aktuellt för att stödja eleverna i 

skolan. Vi känner att vi har kommit en bit på väg men har långt kvar. Vissa elever 

har mer förståelse än andra och kan se sin egen delaktighet. Det är ett pågående 

arbete som vi fortsätter med nästa läsår med nya elever.  

 

8. Hur arbetar vi vidare?  

Inför höstens start så har vi en bra planering att arbeta efter. 

Utifrån våra reflektioner av läsåret så har vi insett att arbetet med att förebygga 

konflikter måste inledas direkt vid terminsstart. 

I stället för att jobba sporadiskt och vid behov så kommer vi att schemalägga 

värdegrundsarbete till hösten. Vi kommer att använda oss av bla värdegrunden.se 

samt att låna böcker från biblioteket med syfte som berör konflikter, känslor och 

kamratskap. Har vi dessa på avdelningen så blir det enklare att ta en sådan bok vid 

sagostund. Vi arbetar i dagsläget med kompisböckerna, barnen i kramdalen, Tilda 

sol och is. 

Ett bra verktyg att arbeta med vid konflikthantering och känslor är att ritprata. 

Inför höstens start så ska vi påbörja ett årshjul för vad och hur vi ska arbeta under 

kommande läsår. 


