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1. Inledning 

 

Verksamhetsberättelse fokuserar, vad avser redovisningen av skolans 

kunskapsuppdrag, på kunskapsutvecklingen i matematik och svenska. Skälet till 

denna fokusering är att ge läsaren möjligheten att få djupare kunskaper om olika 

områden från tid till annan. En annan avsikt är att mottagaren ska få god inblick i 

vilka resultat som kan hämtas från uppföljningen av elevernas kunskaper via de 

nationella proven. Systematisk uppföljning av elevernas utveckling av sina 

förmågor är ett av de allra viktigaste instrumenten för positivt och hållbart 

lärande. Den redovisning som presenteras i kapitel 4 nedan är inte heltäckande 

eftersom vi arbetar med flera parallella sätt att följa upp elevernas kunskapsut-

veckling på. För mer detaljerad information hänvisas till respektive skolas 

systematiska kvalitetsredovisning. 

 

Den huvudsakliga strukturen för uppföljningsarbetet är den internutvecklade 

kvalitetssäkringsmodellen (strukturerade diagnoser), fyra kunskapsuppföljningar 

per år och de nationella proven. När det gäller uppföljning måste man också 

minnas den viktiga dagliga uppföljning som framför allt pedagogerna gör i 

vardagen. I samband med diskussioner om uppföljningsresultat är det viktigt att 

påpeka att resultaten aldrig användes för att döma elever utan fokus ligger alltid 

på att bedöma utvecklingen som grund för analys och därefter konkreta insatser 

för att kontinuerligt kunna erbjuda eleverna rätt stöd vid rätt tillfälle. I rektors 

vardagliga arbete handlar detta om att skapa flexibel fördelning av resurserna till 

elever som behöver stöd för att nå minst de lägsta kunskapskraven i varje ämne. 

 

Uppföljningen av elevernas kunskapsutveckling är mycket viktig men måste ändå 

kompletteras med andra strategiska insatser. För att kunna fokusera på uppdraget 

sker det strategiska skolutvecklingsarbetet, sedan 2010, efter ett egenutvecklat 

skolutvecklingsprogram i vars utveckling all personal deltagit. I det skede som 

arbetet befann sig under läsåret 2016/2017, ligger fokuseringen på… 

• uppföljning av elevernas kunskapsutveckling 

• flexibel resursanvändning för stöd till elever som ännu inte nått lägsta 

kunskapskraven 

• utvecklingen av elevernas läsförmåga i grundskolans tidiga år 

• utvecklingen av elevernas kunskapsutveckling i matematik 

• lärares ledarskap i klassrummet (ledningen av elevernas lärande) 

• Interna fortbildningsinsatser för personal 

Under läsåret 2016/17 har organisationsförändringar inom grundskolan och 

grundsärskolan skett. Från 1 september tillsattes en ny rektor på Åsenskolan. 

Under läsåret har grundskolan gått från 155 asylsökande elever (sept 2016) till 85 

elever (maj 2017) 

Mycket stort arbete har lagts på organisation gällande lokaler och anskaffning av 

personal.  
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2. Kunskapsuppdraget 

I skollagen 10 kap 2 § anges att utbildningens syfte är att grundskolan ska ge 

eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att tillägna sig 

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

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

Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god 

grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet. 

I ”Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011” (Lgr 11) 

kap 2.2 formuleras grundskolans uppdrag som att den 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. 

3 Mål för läsåret 2016/17 

• alla elever skall klara lägst nivån för godkänd på ämnesproven i årskurs 3 

• alla elever skall klara lägst nivån för godkänd på ämnesproven i årskurs 6 

• alla elever når minst betyget E i alla ämnen i årskurs 9  

• det genomsnittliga meritvärdet, i slutet av årskurs 9, ska ha ökat jämfört 

med året innan.  

• alla elever når behörighet för nationellt program i gymnasieskolan 

4.  Resultat - kunskapsuppdraget 

Meritvärdet (17 ämne) för samtliga elever hamnade på 231,0 p (riket 223,5), 

exklusive nyinvandrade och okänd bakgrund, blev det 242,4 p (riket 234,4). 

2016 var motsvarande meritvärde för samtliga elever 212,6 p (riket 224,1).  

Det är en ökning från föregående år med 18,4 p.  

 

Behörighet till gymnasieskolan var för:  

• Yrkesprogram 86,2% (riket 82,5%) 2016: 92,4% (riket 87,3%)  

• Högskoleförberedande 83,3% (riket 80,4%). 2016: 89,2% (riket 80,7%) 

• Andelen elever som uppnått minst betyg E i samtliga ämnen som ingått i 

deras utbildning. 77,6%, (riket 74,1%). 2016: 82,9% (riket 78,1%).  

 

Sammanfattningsvis är det för grundskolan i Filipstads kommuns det högsta 

genomsnittliga meritvärdet någonsin när man både räknar med samtliga elever 

och exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund.  

Behörigheten till gymnasieskolan har minskat och en analys av detta är antalet 

elever med kort vistelsetid i Sverige har svårt att nå kunskapskraven. Det räcker 

med att ha fått ett betyg i något ämne för att ingå i statistiken. Detta avspeglar 

sig också i riket. 
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Samtliga grundsärskoleelever nådde minst E i de ämnen som ingick i deras 

studieplan. 

 

4.1  Svenska årskurs 3 

4.1.1 Resultat 

 

• Alla elever lyckades inte uppnå godkänt på samtliga delprov i åk 3.  

 

Syftet med ämnesproven är att stödja en likvärdig och rättvis bedömning samt ge underlag för 

analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, huvudmannanivå och 

nationell nivå. Proven bidrar också till att kartlägga elevens kunskaper i respektive ämne och 

kan vara ett underlag när det gäller att uppmärksamma behov av särskilt stöd. (Skolverket)  

 

I år går det att jämföra de nationella proven i svenska över sju årskullar. Det är endast delprov 

E som skiljer sig från 2011 och då inte finns med i diagrammet för den årskullen. I 

diagrammet nedan visas hur stor andel av eleverna som har nått kravnivån inom varje 

delprov. Sammanställningen omfattas för läsåret 2016/2017 av 73 elever som läser efter 

kursplanen i svenska och 20 elever som läser efter kursplanen i svenska som andraspråk. 

Elever som inte har genomfört något eller flera prov är inte inräknade i statistiken. Det gäller 

två elever som läser efter kursplanen i svenska och 15 elever som läser efter kursplanen i 

svenska som andraspråk. 

 

A. Tala 

B. Läsa – berättande 

C. Läsa – fakta 

D. Elevens läsning 

E. Elevens textsamtal 

F. Skriva – berättelse 

G. Stavning och interpunktion 

H. Skriva – faktatext 
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I år har vi gjort ett starkare resultat på alla delprov i svenska utom delprov F, att skriva en 

berättande text, om man jämför med tidigare år.  
 

 
 

När det gäller resultat för de elever som läser efter kursplanen i svenska som andraspråk finns 

det endast resultat från 2015 att jämföra med eftersom antalet elever tidigare varit för få. 

Glädjande är att resultaten har förbättrats från tidigare år. Det är egentligen enbart delprov A, 

Tala, som visar på ett sämre resultat. I år är de svagaste områdena Läsa – berättande text och 

Läsa – faktatext. 
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4.2 Nationella prov svenska årskurs 6  

4.2.1 Resultat 

 

Årets sammanställning omfattar 65 elever som läser efter kursplanen i svenska och 23 elever 

som läser efter kursplanen i svenska som andraspråk. 

 

Sammanvägt provbetyg 

90,5 % av eleverna som läser efter kursplanen i svenska har nått kravnivån för ett godkänt 

provbetyg vilket är ett likartat resultat jämfört med förra året (89,2 %). 47,4 % av eleverna 

som läser efter kursplanen i svenska som andraspråk har nått ett godkänt provbetyg vilket är 

ett något starkare resultat jämfört med tidigare år (38,9 %). Elever som inte har genomfört 

något eller flera prov är inte inräknade i statistiken. Det gäller två elever som läser efter 

kursplanen i svenska och tre elever som läser efter kursplanen i svenska som andraspråk. Man 

kan få betyget F inom ett delområde och ändå erhålla ett godkänt provbetyg beroende på vilka 

betyg man har fått på övriga delområden. 

 

I följande diagram kan man se hur betygen har fördelat sig per betygssteg i svenska i 

Filipstads kommun. Resultatet är relativt likartat med förra årets elevkull med den skillnaden 

att vi har en större andel på betygssteget E i år där man förra året låg på D. Ingen elev i 

kommunen har erhållit betyget A. 
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I följande diagram kan man se hur betygen har fördelat sig per betygssteg i svenska som 

andraspråk i Filipstads kommun. Man kan se att ungefär hälften av eleverna inte har nått ett 

godkänt provbetyg. 

 

 
 

 

Betygsfördelning per delområde 

I följande två diagram visas hur betygen har fördelat sig på varje delområde för kommunen: 

Delprov A – Tala 

Delprov B1 och B2 – Läsa  

Delprov C – Skriva 

Provbetyg – Sammanvägt betyg för alla delprov 
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Resultat: 

Här ser man att årets årskurs 6 gör sitt starkaste resultat i delområdet Tala avseende andel 

elever som har nått kravnivån för ett godkänt provbetyg. Om man tittar på andel elever på de 

två högsta betygsstegen så gör vi ett något starkare resultat på delområdet Läsa. Det svagaste 

delområdet är Skriva där enbart 6,1 % av eleverna nått något av de två högsta betygsstegen 

samtidigt som 21,5 % av eleverna inte når en godkänd kravnivå.  

 

 

 
 

 

 

Här ser man att eleverna i årskurs 6 som läser efter kursplanen i svenska som andraspråk gör 

sitt starkaste resultat på delområdet Tala. Det svagaste delområdet är Läsa. 
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Jämförelse med åk 3 2013/2014 

Dessa elever genomförde nationella prov för årskurs 3 i svenska vårterminen 2013/2014. Det 

som redovisas är andelen elever med ett godkänt provbetyg i varje delområde. Då var det fler 

delprov i delområdena Läsa och Skriva uppdelat i två delar vardera, därför är det ett 

medelvärde på dessa resultat för att kunna jämföra med årskurs 6. Man kan se att eleverna når 

ett svagare resultat i årskurs 6 i alla delområden.  

 

 
 

4.3 Svenska åk 9 

4.3.1 Resultat  

Sammanvägt provbetyg 

I år har 100 % av eleverna som läser efter kursplanen i svenska nått kravnivån för ett godkänt 

provbetyg, vilket är ett starkare resultat jämfört med förra året då 92,9 % av eleverna nådde 

kravnivån för ett godkänt provbetyg. 53,3 % av eleverna som läser efter kursplanen i svenska 

som andraspråk har nått kravnivån för ett godkänt provbetyg, vilket är ett något starkare 

resultat jämfört med förra året då 47,1 % av eleverna nådde kravnivån för ett godkänt 

provbetyg. Man kan få betyget F inom ett delområde och ändå erhålla ett godkänt 

sammanvägt provbetyg beroende på vilka betyg man har fått på övriga delområden. 

 

Sammanställningen omfattar 83-87 elever (olika antal deltagare/delprov) som läser efter 

kursplanen i svenska och 23-25 elever (olika antal deltagare/delprov) som läser efter 

kursplanen i svenska som andraspråk. Det finns även ett antal elever som inte har deltagit i de 

nationella proven och det varierar mellan 3-5 elever som läser svenska och 1-3 elever som 

läser svenska som andraspråk. Det är sju elever som läser svenska som inte har fått något 

sammanvägt provresultat och tre elever som läser svenska som andraspråk som inte har fått 

något sammanvägt provresultat. 
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I följande diagram kan man se hur provbetyget har fördelat sig per betygssteg i Filipstads 

kommun. I alla delar utom skriva görs det starkaste resultatet sedan vi började sammanställa 

statistik på de nationella ämnesproven i svenska 2013. Resultatet på skrivadelen är det näst 

starkaste under den här perioden. Man kan också se att vi gör ett starkare resultat på flera 

delar i svenska som andraspråk. 

 

 
 

 

 

 

Betygsfördelning per delområde 

I följande diagram visas hur betygen har fördelat sig på varje delområde för kommunen: 

Delprov A – Tala 

Delprov B – Läsa  

Delprov C – Skriva 

Provbetyg – Sammanvägt betyg för alla delprov 
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Resultat: 

Här ser man att årets årskurs 9 som läser efter kursplanen i svenska starkaste områden är Tala 

och Läsa. Det svagaste delområdet är Skriva där 14 % av eleverna inte nått kravnivån för ett 

godkänt betyg.  

 

 

 
 

 

Här ser man att årets årskurs 9 som läser efter kursplanen i svenska som andraspråk starkaste 

områden är Tala. Det svagaste delområdet är Skriva där 47,8 % av eleverna inte nått 

kravnivån för ett godkänt betyg.  
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Delprov A: tala 

Kravnivå: 

Delprovet omfattade tre moment där eleven skulle presentera, leda diskussion och delta i 

diskussion. Aspekter att ta hänsyn till var: 

 

 Innehåll  

 Kommunikation 

 Språk 

 Struktur 

Resultat: 

Här kan man se att en positiv utveckling har skett jämfört med tidigare år bland de elever som 

läst efter kursplanen i svenska. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

Här ser man att årets elever som läser efter kursplanen i svenska som andraspråk gör ett något 

svagare resultat jämfört med förra årets elever. Man kan också se att vi i år har en elev som 

har nått ett A-betyg inom området Tala. 

 

 

 

Delprov B: läsa 

Kravnivå: 

I delprovet läser eleverna texter och besvarar sedan 20 frågor i anslutning till dem. Där 

bedöms fyra läsförståelseprocesser: 

 

 Hitta efterfrågad information 

 Dra enkla slutsatser 

 Sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera 

 Granska och värdera innehåll, språk och textuella drag 
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Resultat: 

I år når 98,8 % av eleverna som läser efter kursplanen i svenska ett godkänt provbetyg på 

delprovet Läsa vilket är ett starkare resultat jämfört med förra året då 92,9 % av eleverna 

nådde ett godkänt provbetyg. Det är också en större andel elever som når de två högsta 

betygsstegen jämfört med tidigare år.  

 

 
 

 

I år når 60,9 % av eleverna som läser efter kursplanen i svenska som andraspråk ett godkänt 

provbetyg på delprovet Läsa vilket är ett starkare resultat jämfört med förra året då 44,4 % av 

eleverna nådde ett godkänt provbetyg.  
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Processer i läsning 

Vid genomläsning av svarshäftena noterades vilka frågor eleverna inte hade fått några poäng 

på och det redovisas i nedanstående diagram. Svenska och svenska som andraspråk redovisas 

parallellt i diagrammet nedan. Där kan man se att de elever som läser efter kursplanen i 

svenska har haft lite större svårigheter att få poäng inom processerna Dra enkla slutsatser och 

Sammanföra och tolka. De elever som läser efter kursplanen i svenska som andraspråk har 

framför allt haft svårigheter med processen Sammanföra och tolka och Granska och värdera 

innehåll, språk och textuella drag. Eleverna har generellt haft lite större svårigheter att få 

poäng på frågor ställda utifrån den andra texten i det nationella provet som är en novell. 

Eleverna som läser svenska har även haft svårigheter med den text som kommer från en 

dagstidning. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Flickor och pojkar: 

I nästa diagram kan man se hur stor andelen flickor och pojkar som läser efter kursplanen i 

svenska är på varje betygssteg. Statistiken omfattar 48 flickor och 39 pojkar. Man kan se att 

andelen flickor och pojkar skiljer sig på E-nivå och på C-nivå. För övrigt ligger de relativt 

lika. 
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I följande diagram kan man se hur stor andelen flickor och pojkar som läser efter kursplanen i 

svenska som andraspråk är på varje betygssteg. Statistiken omfattar 8 flickor och 15 pojkar. 

Man kan se att andelen flickor och pojkar skiljer sig på F-nivå, D-nivå och på C-nivå. För 

övrigt ligger de relativt lika. 

 

 

 

Delprov C: skriva 

Kravnivå: 

Vid provtillfället fanns det tre olika skrivuppgifter att välja mellan. De representerade olika 

texttyper som till exempel argumenterande, resonerande eller berättande text. Texterna 

bedöms utifrån ett antal aspekter: 

 Innehåll 

 Struktur 

 Språk och stil och skrivregler 

 Helhetsbedömning av textens funktion 



 19 

 

Resultat: 

I år når 86 % av eleverna som läser efter kursplanen i svenska ett godkänt provbetyg vilket är 

ett något starkare resultat jämfört med förra året då 82,1 % av eleverna nådde ett godkänt 

provbetyg. 52,2 % av eleverna som läser efter kursplanen i svenska som andraspråk når ett 

godkänt provbetyg vilket är ett starkare resultat jämfört med förra året då 33,3 % nådde ett 

godkänt provbetyg. 
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Val av texttyp 

Nedanstående diagram visar vilka slags texttyper eleverna valde att skriva vid provtillfället. 
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I nedanstående diagram kan man se hur stor andel av eleverna som har nått ett godkänt 

provbetyg uppdelat på texttyperna som de kunde välja på vid provtillfället.  

 

 

 
 

 

Jämförelse med åk 3 2010/2011 och åk 6 2013/2014 

Dessa elever genomförde nationella prov i svenska för årskurs 3 läsåret 2010/2011 och för 

årskurs 6 vårterminen 2013/2014. Det som redovisas är andelen elever med ett godkänt 

provbetyg i varje delområde.  

 

 

 
 

 

 



 22 

4.3.2 Jämförelse mellan flickor och pojkar 

 

Man kan se att det inte är några stora skillnader mellan flickor och pojkar i åk 3 bortsett från 

delprov F Skriva - berättande text. 

 

 
 

 

 

I årskurs 6 gör flickorna ett starkare resultat i alla delområden utom Tala där de gör ett 

likvärdigt resultat.  
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I årskurs 9 gör flickor och pojkar ett likartat resultat i alla delprov. 

 

 

Att arbeta vidare med 

Eftersom det finns vissa skillnaden mellan flickor och pojkars resultat måste vi fortsätta lyfta 

fram detta och diskutera ute i arbetslagen. Där ska vi utgå ifrån oss själva som pedagoger vad 

det är vi gör som kan leda till att klyftorna ökar ju äldre eleverna blir. Följande frågor finns på 

Skolverket som ett stöd i arbetet med skillnader mellan flickor och pojkars resultat:  

 

• Hur gör vi skillnad på pojkar och flickor? I vardagen, i undervisningen och i   

verksamheten? 

• Vilka skillnader i resultat finns det mellan pojkar och flickor? Betyg? I olika ämnen? I 

olika delar av nationella prov? 

• Hur ser könsfördelningen ut när det gäller olika val eleverna har möjlighet att göra? 

 

• Finns det skillnader i hur pojkar och flickor upplever skolan när det t ex gäller 

motivation, trygghet, trivsel? 

• Hur ser talutrymmet för pojkar respektive flickor ut? 

• Vilka frågor, kommentarer, uppmaningar ges till vilka barn och elever? Finns 

skillnader? 

• Vilken kunskap om jämställdhet finns på förskolan/skolan? Hur tar vi reda på det? 

Hur använder vi den? Hur ser vi till att få kunskap? 
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4.3.3 Jämförelse av provbetyg och betyg 

 

Nedan kommer andelen elever som fått ett lägre, högre eller lika betyg som provbetyget på de 

nationella proven redovisas. Det skiljer dock ute på skolorna mellan olika klasser och man bör 

titta på det så att man kan utveckla en god bedömarkompetens tillsammans.  

Man kan i svenska generellt se att i åk 6 så är det en större andel pojkar som får ett högre 

betyg än provbetyget men att det i åk 9 är tvärtom, det vill säga att en större andel flickor får 

ett högre betyg än provbetyget. I svenska som andraspråk kan man inte se den här skillnaden 

mellan pojkar och flickor. 

 

Lägre Lika Högre

Åk 6 6,3 74,6 19

Åk 9 12,6 60,9 26,4
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Att arbeta vidare med 

 

Man kan se en skillnad mellan olika klasser både i åk 6 och åk 9 avseende provbetyg och 

betyg. Här behöver man gå in på klassnivå och se om man behöver utveckla 

bedömarkompetensen i det vardagliga skolarbetet.  
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4.3.4 Sammanfattning 

Den här sammanställningen av resultaten på de nationella proven i svenska och svenska som 

andraspråk utgår enbart från det som syns i den statistik som har samlats in. Varje skola har 

fått en muntlig genomgång av den här sammanställningen som enbart bygger på Filipstads 

resultat, då med ett tillägg för hur det har gått för den egna skolan jämför med kommunen. 

Det finns på varje skola några områden man behöver kartlägga, analysera och planera för att 

alla elever ska få ta del av en undervisning som ger dem de bästa möjligheter att utveckla sitt 

språk. Nedan redovisas det som generellt gäller för kommunen. 

Läsa 

Eleverna behöver fortsättningsvisbåde undervisning om hur man läser olika slags texter och 

mycket träning på att använda sina färdigheter. Diskutera hur man undervisar för att göra 

eleverna till goda läsare, vad som ligger till grund för att man gör just så, om det finns något 

som behöver förändras eller utvecklas, vad man som pedagoger behöver fortbilda sig i för att 

utveckla sin undervisning i läsning ytterligare samt göra en plan för detta arbete. 

Skriva 

Det är få elever som når de högsta betygsnivåerna inom det här området. Eleverna behöver få 

skriva i alla ämnen och ofta så att de får en vana att formulera sig själva både i berättande 

texter och sakprosatexter. De behöver också få ta del av vad som krävs för att skriva mer 

avancerade texter. Det här arbetet bör påbörjas i de allra tidigaste årskurserna. Man behöver ta 

samma diskussion på varje skola som jag beskriver under Läsa fast då med fokus på hur vi 

höjer nivån på elevernas texter. Eleverna behöver också få mycket undervisning om hur man 

skriver olika texttyper och träna ofta på dem. Eftersom olika ämnen kräver olika slags 

texttyper är det en fördel att jobba med skrivandet i alla ämnen. 

Flickor och pojkar 

Man behöver arbeta vidare med skillnader mellan flickor och pojkars resultat. Material från 

Skolverket kan komma att användas. 

Provbetyg och betyg 

Man kan se en skillnad mellan olika klasser både i åk 6 och åk 9 avseende provbetyg och 

betyg. Här behöver man gå in på klassnivå och se om man behöver utveckla 

bedömarkompetensen i det vardagliga skolarbetet.  

 

 

 

4.4  Matematik årskurs 3 

4.4.1 Resultat 

Under vårterminen 2017 genomförde 100 elever i årskurs 3 vid de kommunala grundskolorna 

i Filipstads kommun ämnesproven i matematik. Dessa 100 elever är fördelade på sex 

grundskolor och åtta klasser.  

 

Ämnesprovet i matematik för årskurs 3 vårterminen 2017 består av sju delprov, men där två 

av delproven är indelade i två olika bedömningsområden. I analysen har endast 6 av 7 delprov 
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tagit med (B-G), delprov A som är ett muntligt delprov och som bedöms direkt på plats finns 

endast med på ett övergripande plan.   

 

Delprov A: Muntligt, statistik och enkla problem 

Ett muntligt delprov som utförs i grupp.  

Delprov B: Tal- och geometriska mönster 

 

Delprov C: Förståelse för räknesätten och enkla problem  

 

Delprov D: Positionssystemet, miniräknare  

 

Delprov E: Enkla problem (textuppgifter)  

 

Delprov F1: Mäta, jämföra och uppskatta längd, omkrets och area  
 

Delprov F2: Skriftliga räknemetoder 

Skriftliga räknemetoder i addition & subtraktion med växling i flera led.  

Delprov G1: Överslagsräkning  

 

Delprov G2: Huvudräkning, likhetstecknets betydelse  

Huvudräkning i addition och subtraktion.  
 
 
 

 

Andelen godkända/delprov 

 

Eleverna i årskurs 3 i Filipstads kommun gör ett ganska homogent resultat sett över alla 

delprov. Svårast har de haft för delprov E (Enkla problem, textuppgifter) Lättast hade 

eleverna för delprov D (Positionssystemet, miniräknare). 

 

 

 

A B C D E F1 F2 G1 G2

Filipstad 95 95 93 97 79 91 88 89 91
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Årskurs 3 gör i år ett starkare resultat sett till hur många elever det är som klarar alla delprov 

med ett godkänt resultat. Vi har ett antal elever som ej klarat kravgränsen på ett/flera delprov. 

Dessa elever behöver kartläggas och erbjudas adekvat hjälp utifrån sina svårigheter. Risken är 

annars hög att de inte klarar av målen för godkänt i matematik eftersom den fortsatta 

matematikundervisningen till stor del utgår från de matematiska grunder man bör ha med sig 

från årskurs 3. Det finns även några grupper där en större grupp inom klassen behöver vidare 

undervisningen inom exempelvis skriftliga räknemetoder. 
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SVA/SV årskurs 3 Filipstads kommun 

Av de 100 elever som genomförde de Nationella proven i matematik vårterminen 2017 har 27 

elever ett annat modersmål än svenska och bedöms i svenska enligt målen för svenska som 

andra språk. I diagrammet nedan kan man se hur stor andel av elever med ett annat 

modersmål eller med svenska som modersmål som klarar av kravgränsen på respektive 

delprov. Elever med ett annat modersmål har liksom de elever med svenska som modersmål 

svårast för att nå kravgränsen på delprov E (Enklare problemlösning, textuppgifter). Vilket 

visar att vi behöver arbeta mer med specifik läsförståelse i matematik, med alla våra elever! 
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A B C D E F1 F2 G1 G2

Filipstad 95 95 93 97 79 91 88 89 89

SV 95 100 96 100 89 95 93 96 90

SVA 89 81 89 93 50 89 70 77 92
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NP matematik årskurs 3 vårterminen 2017
(totalt: 100 elever varav Sva 27 elever)

 

4.4.2  Sammanfattning 

Eleverna i årskurs 3 i Filipstads kommun gör i år ett starkare resultat jämfört med föregående 

år. Det som skiljer sig i resultatet i år jämfört med förra året är att ett fåtal elever inte klarar av 

att nå kravgränsen på flera delprov Förra året var det fler elever som inte klarade kravgränsen 

på något enstaka delprov. Här behöver vi se över så att respektive elev får adekvata hjälp. 

Endast några klasser har moment som en större del av gruppen inte har klarat. Om många 

elever har svårigheter inom samma delprov så kan man i den ordinarie undervisningen ta upp 

momentet igen så att alla elever får med sig de kunskaper de behöver. Varje mottagande 

lärare (arbetslag) i årkurs 4 behöver se över elevernas resultat så att kunskapsluckor tätas till 

både på grupp- och individnivå. De elever som inte har klarat av att nå kravgränsen på ett 

eller flera av delproven behöver få en individuell utformad plan för att under årskurs 4-6 ha en 

möjlighet att ta till sig både de moment som missats i årskurs 1-3 samt de nya och fördjupade 

momenten som ingår i kursplanen för årskurs 4-6. I år gör flera av våra mindre skolor till 

skillnad från föregående år ett svagare resultat jämfört med de större skolorna.  

Flickorna och pojkar i årskurs 3 gör i år ett likartat resultat på samtliga delprov. Vilket är 

skönt då detta visar att vi inte har en undervisning som gynnar/missgynnar ett av könen. 

I år är första året som vi i analysen tittar på skillnaden mellan elever med svenska som 

modersmål och elever som inte har svenska som modersmål. Vi kan då tydligt se att en stor 

andel elever med annat modersmål har svårigheter med delprov E (Enklare problemlösning, 

textuppgifter). Men detta visar sig även vara det delprov som eleverna med svenska som 

modersmål har svårast för. Vi måste arbeta mer med begreppsförståelse, textläsning och 

tolkning av ämnesspecifika texter i matematik samt se till att elever med annat modersmål får 

den studiehandledning samt extra hjälp som kan behövas inom matematiken.  

Årskurs 3 gör i år ett starkare resultat inom områdena: skriftliga räknemetoder och 

huvudräkning men ett något svagare resultat jämfört med föregående år inom enklare 

problemlösning (textuppgifter).  

Inom momentet skriftliga räknemetoder är det framför allt beräkningar i subtraktion med 

växling som eleverna har svårt för. Andelen elever som gör fel nästan dubblas i subtraktion 

jämfört med addition. Eleverna vänder på talen och räknar störst först (oberoende av metod), 

de är inte medvetna om att det finns regler som styr beräkningar i subtraktion. Dessa regler 

måste vi synliggöra för eleverna. Elevernas kunskaper i skriftliga beräkningsmetoder 

kartläggs först i årskurs 3, detta borde kanske tidigareläggas så att eleverna hinner befästa 

detta moment som är ett kunskapskrav för årskurs 3.  
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Inom momentet huvudräkning har eleverna lätt för luckuppgifter som är uppställda 

”traditionellt” (term, term, svar) men svårare för uppgifter som är uppställda mer 

”otraditionellt” (svar, term, term) eller om uppgiften innehåller fler termer på båda sidor av 

likhetstecknet. De har svårare för subtraktionsberäkningar jämfört med additionsberäkningar.  

Inom momentet problemlösning (textuppgifter), har eleverna svårast för divisions och 

subtraktionsuppgifterna.  

 

4.5  Matematik årskurs 6 

Under vårterminen 2017 genomförde 87 elever i årskurs 6 vid de kommunala grundskolorna i 

Filipstads kommun ämnesproven i matematik. Dessa 87 elever är fördelade på fem 

grundskolor och sex klasser.  

 

Ämnesprovet 

Ämnesprovet i matematik för årskurs 6 vårterminen 2017 består av fem delprov. I analysen 

ingår endast resultatet för fyra av delproven (B-E), delprov A som är ett muntligt delprov och 

som bedöms direkt på plats finns endast med på ett övergripande plan i 

betygssammanställningen. Elevens totala poäng från samtliga delprov läggs ihop och utifrån 

det får eleven ett provbetyg. Maxpoäng på de fem delproven är 122 poäng och om man har 37 

poäng eller mer så får man ett godkänt provbetyg det vill säga E eller högre.   

 

Delprov A: Muntligt 

Delprov A är ett muntligt delprov som utförs i smågrupper.   

Delprov B: Basuppgifter: Huvudräkning, skriftliga beräkningsmetoder, ekvationer, 

överslagsräkning och tid.  

 
Delprov C: Blandade uppgifter: statistik, procent och förhållanden.   

 
Delprov D: Textuppgifter  
 

Delprov E: Mönster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

4.5.1  Resultat och betyg för årskurs 6 i Filipstads kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av diagrammet framgår att vi har den högsta andelen elever på betyg D både gällande resultat 

på nationella proven och som betyg i matematik för årskurs 6. Vi har elever som presterar 

ända upp till ett A betyg. Vilket är bra och indikerar att den undervisning vi bedriver gör det 

möjligt att nå de högsta betygen. Men vi har 20 % (17 elever) som inte presterar ett godkänt 

resultat på de nationella proven.  Dessa elever behöver följas upp för att kartlägga om de är i 

behov av stöd/insatser av något slag så att de kan följa med i och tillägna sig kommande 

undervisning i årskurs 7.  

 

A B C D E F

Filipstad Provbetyg 4 8 13 32 24 20

Filipstad Slutbetyg 6 12 14 29 24 15
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Av diagrammet framgår att de betyg eleverna fick i matematik vårterminen 2017 till stor del 

stämmer överens med de betyg som eleverna presterade på de nationella proven i matematik.  

Förra året fick 7 % av eleverna i Sverige ett sänkt betyg, 73% samma betyg och 20 % ett 

högre betyg än vad de skrivit på de Nationella proven. Om vi jämför våra siffror i år mot 

dessa så har vi en högre andel elever som får ett högre slutbetyg än genomsnittet för Sverige. 

Detta gäller inte samtliga klasser i årskurs 6 utan några enstaka där andelen höjda betyg är 

hög!  Detta är i och för sig inget problem om man har dokumentation som styrker dessa 

höjningar.  
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Vid en jämförelse av provbetyg över tid så kan man se att vi i år har en något högre andel 

elever som inte presterar ett godkänt betyg jämfört med föregående år. Vi har i år till skillnad 

från förra året elever som presterar A-betyg.  

Det är viktigt att vi har elever som får de högre betygen då det visar att vi erbjuder en 

undervisning som gör det möjligt att nå dit.  

 

 

4.5.2 Slutsatser  

Det vanligaste provbetyget för eleverna i årskurs 6 på de Nationella proven i matematik 

vårterminen 2017 är D följt av betyget E, 20 % av eleverna får betyget F vilket är ett icke 

godkänt betyg. Dessa 20 % är 17 elever varav 9 har svenska som modersmål. Vi har en större 

andel elever som får betygen C och B än vad som fick betyget F. Och i år har vi några elever 

som når A-nivå. Om vi jämför årets provbetyg med föregående år så har vi i år tyvärr en 

högre andel elever som skriver betyget F och en lägre andel elever som når betyget A (om 

man bortser från förra året då vi inte hade någon elev i årskurs 6 som nådde A-betyg).   

I kommunen var det 1 % av eleverna som fick ett lägre betyg än vad de skrev, 26 % fick ett 

höjt betyg och 73 % fick samma betyg i slutbetyg som de skrev på de Nationella proven. Om 

man jämför dessa siffror med de som riket hade förra året så har vi en lägre andel elever som 

fått ett sänkt slutbetyg (riket 7 %) och en högre andel elever som fått ett höjt provbetyg (riket 

20 %). Detta är i och för sig inget konstigt det gäller bara att vi har dokumenterade underlag 

för de betyg vi sätter. Andelen elever som fått sänkt eller höjt betyg skiljer sig mellan 

skolorna och detta är något som man behöver ta upp och diskutera på respektive skola.  

Om vi jämför resultatet mellan pojkar och flickor så har vi en högre andel flickor som får ett F 

i provbetyg än vad vi har pojkar men det är även en högre andel med flickor som når de högre 

provbetygen C, B och A. Av detta kan man dra slutsatsen att vi i kommunen inte har en 

undervisning som gynnar/missgynnar något av könen. Men givetvis måste vi vara 

uppmärksamma på detta så att man oavsett kön ges de bästa förutsättningarna.  

I år är första gången som vi inom matematiken har tittat på resultatet för elever med svenska 

som modersmål och elever som inte har svenska som modersmål. Skillnaden blir inte så stor 

på de olika betygsnivåerna. Men om man tittar inom gruppen elever med annat modersmål så 

skriver över en tredjedel av dem ett icke godkänt betyg. Vi måste i vår undervisning på ute på 

skolorna ge dessa elever stöd speciellt inom läsning och tolkning av texter och begrepp inom 

matematiken.  

Då vi i år har en högre andel elever som inte når ett godkänt betyg måste vi också titta på och 

analysera om dessa elever har fått den hjälp de behövt för att nå kunskapskraven. Hittar vi 

elever med kunskapsluckor/svårigheter i tid? Behöver vår kvalitetssäkring ses över så att vi i 

tid kan erbjuda adekvat hjälp till alla elever? Har vi en organisation ute på alla skolorna där 

detta är möjligt?  

Sedan behöver varje elev kartläggas och utifrån dessa kartläggningar behöver det upprättas en 

plan för de elever som inte klarade kunskapskraven för årskurs 6 i matematik så att de får en 

chans att under årskurserna 7-9 både få med sig de kunskapskrav som fattas för årskurs 6 samt 

de nya och fördjupade kunskapskrav som kommer i årskurserna 7-9.  

Eleverna i årskurs 6 har svårt för att få C och A poängen oberoende av moment. Det blir 

tydligt att en stor andel av eleverna inte besitter tillräckliga förkunskaper för att lösa uppgifter 

på den nivån. Områden på E-nivå som eleverna har svårigheter med är skriftliga 

beräkningsmetod i subtraktion, division och multiplikation, Koordinatsystem, beräkningar 

med förhållanden och procent, textuppgifter, beskrivningar och begrepp. Vi måste tidigt 

arbeta med en specifik begrepps och läsförståelse i matematik så att våra elever kan läsa och 

tolka matematiska texter/uppgifter korrekt.  
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A B C D E F

Filipstad Prov 9 4 15 21 39 12

Filipstad Slut 10 8 17 23 37 5
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4.6  Matematik årskurs 9 

Under vårterminen 2017 genomförde 106 elever i årskurs 9 vid de kommunala grundskolorna 

i Filipstads kommun ämnesproven i matematik. Dessa 106 elever är fördelade på två 

grundskolor och fem klasser.  

 

Ämnesprovet 

Ämnesprovet i matematik för årskurs 9 vårterminen 2017 består av fyra delprov. I analysen 

har endast resultatet för tre av delproven (B-D) gjorts, delprov A som är ett muntligt delprov 

och som bedöms direkt på plats finns endast med på ett övergripande plan.   

 

Delprov A: Muntligt  (Genomförs muntligt i liten grupp) 

 

Delprov B: Basuppgifter (Fokus på förmågorna: Begrepp, metod och problemlösning) 
 

Delprov C: Bråk (Fokus på förmågorna: Problemlösning, metod, matematiskt 

resonemang och kommunikation) 

 

Delprov D: Textuppgifter (Fokus på förmågorna: Problemlösning, begrepp och metod) 

 

 

 

4.6.1 Resultat och betyg för årskurs 9 i Filipstads kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34 

Av diagrammet framgår att 12 % av eleverna i årskurs 9 skrev ett icke godkänt resultat. Av de 

13 elever (12%) som skriver F har 8 svenska som modersmål. I år har vi flera elever som 

skriver A-betyg på ämnesproven. 

 

 

 

 

 

Det var 13 elever som inte fick ett godkänt betyg på de nationella proven i matematik i 

årskurs 9 vårterminen 2017 och 10 elever som nådde provbetyget A. 
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Av diagrammet framgår att 37% av eleverna har fått ett högre slutbetyg jämfört med resultatet 

för nationella proven och 4 % har fått ett lägre. Genomsnittligt för riket i årskurs 9, 2016 var 

att ca 29 % fick ett högre slutbetyg och ca 3 % fick ett lägre slutbetyg. Så vi ligger i år högre 

än riket gällande höjda betyg. 

 

 

 
 

Vi har i år en lägre andel elever som presterar betyget F om man ser över flera år och en högre 

andel elever som presterar betygen A.  

Det är viktigt att man har elever som presterar på en nivå för de högre betygen så att man vet 

att den undervisning som bedrivs ger denna möjlighet.  

 

 

 
 

2017 gör vi ett bra resultat gällande andelen elever som skriver ett godkänt resultat på 

ämnesproven i matematik. 
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4.6.2 Slutsatser  

 

Eleverna i årskurs 9 gör i år ett bra resultat sett över tid då endast 12 % av eleverna inte når ett 

godkänt resultat. Det som är extra glädjande är att vi i år har en högre andel elever på A-nivå 

än vad vi haft på länge. Om man ser över tid på denna grupp så har vi ungefär lika stor andel 

elever på både A- och F-nivå från årskurs 6 till årskurs 9. Det är första gången i år som vi i 

analysen har gjort statistik både med och utan elever med annat modersmål och det som blir 

synligt är att det blir inte så stor skillnad procentuellt på totalen men inom gruppen med annat 

modersmål har vi en hög andel elever som inte når upp till ett godkänt betyg. Vi skulle 

behöva titta närmare på de elever som inte nådde ett godkänt resultat. Hur har deras skoltid 

sett ut? Var de godkända i årskurs 3 och 6? Hur har stödinsatserna sett ut under hela 

skoltiden? Så att vi kan utveckla oss och bli bättre på att hitta och hjälpa elever i tid. 

Om man tittat tillbaka på denna grupps resultat i årskurs 6 och 3 så kan man se att de områden 

som man hade svårt för vid tidigare ämnesprov kvarstår och ger ringar på vattnet och speglar 

av sig inom kommande områden/moment. Exempelvis visade de en bristande förståelse för 

positionssystemet gällande decimaltal i årskurs 6 och nu i årskurs 9 visar de svårigheter med 

att utföra överslagsberäkningar med decimaltal.    

Tyvärr är det andra året i rad som det är övervägande flickor som inte når de godkända 

betygen. Varför är det så?  

Då vi nu under två år har haft väldigt goda resultat i årskurs 9, så måste vi fundera på hur 

undervisningen för denna elevgrupp har sett ut? Finns det saker vi kan lyfte fram som extra 

lyckosamma för att så stor andel av eleverna når ett godkänt resultat? En stor andel av 

eleverna i årskurs 9 klarade av att lösa uppgifter på E-nivå och i jämförelse med tidigare år så 

var det en större andel elever som klarade av att utföra beräkningar på A-nivå.  

 

4.6.3 Jämförelse mellan flickor och pojkar 

 

Flickor/pojkar årskurs 3  

Vid Filipstads kommuns grundskolor var det 100 elever som genomförde de Nationella 

proven i matematik vårterminen 2017. Av dessa var 53 flickor och 47 pojkar. Av diagrammet 

nedan framgår att det i år är ungefär lika stor andel pojkar som flickor som klarar gränsen för 

godkänt på respektive delprov. 
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Flickor/pojkar årskurs 6  

 

I årskurs 6 har vi en högre andel flickor som inte når ett godkänt betyg men vi har samtidigt 

en större andel flickor som når de högre provbetygen. Detta indikerar att vi inte har en 

undervisning som gynnar/missgynnar något av könen. 
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Flickor/pojkar årskurs 9  

 

årskurs 9 är det en högre andel flickor som inte presterar ett godkänt betyg jämfört med 

andelen pojkar. Det är en högre andel pojkar som presterar betygen C, B och A. Varför ser det 

ut så? Har vi en undervisning som på något sätt gynnar pojkarna?  Även förra året hade vi en 

högre andel flickor som skriver F på Nationella proven i matematik årskurs 9.   

 

 

 

 

 
 

 

4.6.4 Sammanfattning 

Resultatet för årskurs 3 är starkare i år jämfört med föregående år. Eleverna i årskurs 3 i 

Filipstads kommun gör ett ganska homogent resultat sett över alla delprov. Svårast har de haft 

för delproven E (textuppgifter) och F2 (skriftliga räknemetoder) och då framförallt inom 

subtraktion och lättast hade de för delprov D som handlade om positionssystemet.   

Resultatet för årskurs 6 är tyvärr något svagare i år jämfört med föregående år och vi har fler 

elever som inte klarar gränsen för godkänt men vi har i år flera elever som presterar A-betyg. 

Det är viktigt att vi har elever som presterar de högre betygen så att vi ser att vi erbjuder en 

undervisning som ger möjlighet att nå dessa betyg samt att dessa elever i undervisningen kan 

bidra med lösningar och resonemang på en annan nivå.  

Eleverna båda i årskurs 6 och 9 har svårt för att nå de högre betygspoängen. Här måste vi se 

över undervisningen så att vi undervisar på ett sådant sätt att eleverna i större utsträckning 

klara av dessa uppgifter. Man kan se att svårigheter som en elevgrupp visar vid 

genomförandet av de Nationella proven i årskurs 3 och/eller 6 gärna hänger sig kvar. Hur kan 

vi i kommunen säkerställt att dessa grupper/elever har fått den undervisning de behövt för att 

täta kunskapsluckor och ta till sig nya och fördjupade moment på en adekvat nivå?  

Årskurs 9 gör i år ett bra resultat. Där 88 % av eleverna når ett godkänt betyg på de Nationella 

proven i matematik. Vi har i år flera elever som når provbetyget A än föregående år.  

I år är första året som vi i analysen av provbetygen delar upp elever med svenska som 

modersmål och elever som inte har svenska som modersmål. På totalen så blir den 



 39 

procentuella förändringen inte så stor. Men inom gruppen elever med annat modersmål så är 

det en stor andel elever som inte klarar betygen godkänt. Detta måste vi tänka på i vår 

undervisning så att dessa elever får det stöd och den undervisning de är i behov av.  

Sammanfattningsvis kan man säga att vi inom matematiken oberoende av stadie måste arbeta 

mer med begreppsförståelse, specifik matematisk textförståelse samt tolkning av dessa texter 

samt beräkningar med olika typer av förhållanden. Vi har i kommunen blivit mycket bättre på 

grundläggande aritmetik, taluppfattning och skriftliga beräkningsmetoder. Men vi får inte 

släppa detta utan måste hela tiden arbeta på lika medvetet då detta är grundläggande 

basfärdigheter inom matematiken.  

  

4.7 Övriga ämnens måluppfyllelse i andel (%) med betyg A-E åk 9
  

 

Kursplanernas 

ämnen  

Når målen %  Kursplanernas 

ämnen  

Når målen %  

Bild  93,7  Religion  92,8  

Hemkunskap  92,9  Samhällskunskap  93,7  

Idrott och hälsa  92,9  Engelska  86,2  

Musik  94,5  Teknik  97,8  

Biologi  91,7  Moderna språk  98,2  

Fysik  96,1  Slöjd  94,6  

Kemi  94,3    

Geografi  93,7    

Historia  93,7    

 

 

4.8 Analys och fortsatt utvecklingsarbete 

 

Samstämmig forskning om pedagogiska utvecklingsprocesser konstaterar att 

utvecklingsarbete tar tid; 6 – 8 år tidsperioder som nämns. Vid en analys av den redovisade 

utvecklingen tydliggörs att det finns en kontinuerligt positiv utveckling över perioden 2009 – 

2017. Hur stora växlar som ska dras av 2017 års resultat är svårt att veta i dagsläget. Detta på 

grund av ett stort antal nyanlända elever i våra elevgrupper. Kommer den rådande lärarbristen 

att påverka resultaten framöver och hur ska vi förhålla oss till det. 

 

Särskilt fokus ligger inom följande områden… 

 

• kontinuerlig uppföljning av elevernas kunskapsutveckling 

• flexibel fördelning av resurser med grund i resultatet av uppföljningsarbetet 

• utvecklingen av elevernas förmågor i samtliga ämnen  

• rektorernas pedagogiska/didaktiska ledarskap 

• lärarnas ledarskap i klassrummet 

• pedagogiska planeringar 

• fler elever som når betyget A 

• interna fortbildningsinsatser med hjälp av ämnesutvecklare och förstelärare  

• rekrytering av lärarpersonal  
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5.  Värdegrundsuppdraget 

Av läroplanen för grundskolan (Lgr11) 2.1 kap kan man läsa följande korta sammanfattning 

angående värdegrundsuppdraget…. 

 

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. 

 

Den korta texten utvecklas vidare i mål (uttrycker förmågor som skolan skall hjälpa eleverna 

uppnå) och i riktlinjer (vad all personal ”ska” och vad lärarna ”ska”). 

 

Uppföljningen och utvärderingen av resultaten av värdegrundsarbetet har, under läsåret 

2016/2017 följt samma rutiner som gällde för läsåret 2015/2016. Det sker genom enkäter och 

trygghetssamtal av klasslärare/mentor. 

Två utvecklingssamtal sker med eleven och målsman under läsåret. 

Skolhälsovården genomför också hälsosamtal. 

 

5.1 Resultat 

 

En övervägande del känner att de har lust att gå till skolan.  

 

När det gäller upplevelsen av trygghet i skolan är det ett fåtal elever som anger att de inte 

känner sig trygga i skolan. 

 

Arbetsron varierar mellan skolorna. 

 

När det gäller inflytande och delaktighet, om möjligheten att få hjälp när det behövs och om 

responsen på graden av måluppfyllelse är de allra flesta eleverna helt eller delvis nöjda.  

 

Om skolan bidrar till ökad nyfikenhet att lära sig mera går åsikterna isär beroende på 

elevernas ålder. I grundskolans tidigare år är upplevelsen att skolan bidrar till nyfikenhet att 

lära sig mera dominerande än i årskurs 7-9. 

 

I de fall det förekommit kränkningar har man på skolorna arbetat utifrån respektive skolas 

”Plan mot kränkning- och likabehandling. 

 

5.2 Analys 

  

Värdegrundsfrågorna får, på flera sätt, stor uppmärksamhet. De viktigaste förutsättningarna 

för att eleverna skall känna lust att gå till skolan och känna sig trygga där skapas i det dagliga 

samspelet mellan eleverna och personalen under såväl lektions- som rasttid. Detta skapar den 

ömsesidiga respekt och det ömsesidiga förtroende som är grunden för ett positivt psykosocialt 

klimat.  

 

Träningen i och utvecklingen av demokratifrågorna i vardagen genom fungerande klass- och 

elevråd bidrar till att eleverna känner sig lyssnade på.  
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Elevhälsan och trygghetsteamens effektiva arbete är också en mycket positiv faktor för 

elevernas upplevelser av tiden i skolan. 

 

5.3  Utvecklingsområden 

 

Följande utvecklingsområden finns på de olika skolorna… 

 

• arbetsron i klassrummen 

• hur vi kan arbeta för att öka elevernas nyfikenhet till att vilja lära sig mera 

• elevernas delaktighets- och inflytandefrågor 

• förbättra informationen till eleverna om vilka förmågor som krävs utifrån 

kunskapskraven 

• ökad delaktighet i användandet av Likabehandlingsplanen 

• utveckla arbetet i integrationen mellan olika kulturer på våra skolor 

 

6 Skola/arbetsliv 

 

Arbetet följer den plan som utarbetades 2013. Det flesta skolor har nått de mål som varit 

enligt följande: 

 
Plan: Skola Arbetsliv F-3  

• Olika branscher/verksamheter gör besök i skolan  
     ”Utryckningsfordon” (Polis, Räddningstjänst, Ambulans), Tandvården, etc. 

 

• Föräldrar kommer till skolan och berättar om vilket yrke/vilka arbetsuppgifter de har 

 
 
 

Skola Arbetsliv åk 4-6  
• Temainbjudningar till föräldrar/nära anhörig 

• PRAO 4-5 

• Företagsbesök 

 

 
             Skola Arbetsliv åk 7-9 

•  PRAO 8-9 

• Temadagar åk 8 – Stål och verkstad 

• Caféverksamhet åk 8-9 

• Temadag åk 7 

 

6.1  Utvecklingsområden 

 

Under läsåret 2017/2018 kommer den gamla planen för SYV-verksamhet att revideras. 
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Bilaga: redovisning av systematiskt kvalitetsarbete för 
Grundsärskolan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


