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1. Resultat och måluppfyllelse 

1.1 Kunskaper 
 

Nordmarks skolas mål har under läsåret varit följande. Alla elever... 

 klarar avstämningar för sin årskurs i ”Nya språket lyfter” 

 klarar att nå godkänd nivå på de nationella proven i åk 3 

 klarar att nå minst godkänd nivå på de nationella proven i åk 6 

 klarar kunskapskraven för minst godkänt (betyg E) i samtliga ämnen senast i slutet av åk 6 

 1.1.1 Måluppfyllelse 

 Nya språket lyfter:  

åk 1: 87,5 % av eleverna når tänkta resultat gällande både läsa och skriva. 

åk 2: 100 % av eleverna når tänkta resultat både gällande både läsa och skriva. 

åk 3: 80 % av eleverna når tänkta resultat gällande läsa, 40 % av eleverna når tänkta 

resultat gällande skriva. 

åk 4: 60 % av eleverna når tänkta resultat när det gäller läsa. 20 % av eleverna når 

tänkta resultat när det gäller skriva. 

åk 5: 100 % av eleverna når tänkta resultat när det gäller läsande. 66 % av eleverna når 

tänkta resultat när det gäller skriva. 

åk 6: 40 % av eleverna når tänkta resultat när det gäller läsa. 60 % av eleverna når 

tänkta resultat när det gäller skriva. 

 De nationella ämnesproven i åk 3 genomfördes, men på grund av Coronapandemin 

kommer ej statistik att föras.  

Inga nationella ämnesprov genomfördes i åk 6, i stället genomfördes bedömningsstöd. 

Ingen statistik kommer att föras. 

 Kunskapskraven klarades enligt följande:  

 Åk 1: 87,5 % av eleverna når minst godkänd nivå i samtliga ämnen. 

Åk 2: 100 % av eleverna når minst godkänd nivå i samtliga ämnen. 

Åk 3: 40 % av eleverna når minst godkänd nivå i samtliga ämnen. 

Åk 4: 60 % av eleverna når minst godkänd nivå i samtliga ämnen. 

Åk 5: 66 % av eleverna når minst godkänd nivå i samtliga ämnen. 

Åk 6: 60 % av eleverna når minst godkänd nivå i samtliga ämnen. 

 

Måluppfyllelse i alla ämnen  

för ÅK 3  

 

 

 

 

Måluppfyllelse i alla ämnen  

för ÅK 3  

 

 

 

 

 

 

Bild 100 % No 100 % 

Engelska 100 % Slöjd 100 % 

Idrott och hälsa 100 % SO 100 % 

Matematik   40 % Svenska   40 % 

Musik 100 % Teknik 100 % 

Bild 80 % Kemi 60 % 

Engelska 60 % Geografi 60 % 

Hemkunskap 80 % Historia 60 % 

Idrott och hälsa 100 % Religion 60 % 

Matematik 60 % Samhällskunskap 60 % 

Musik 80 % Slöjd 100 % 

Biologi 60 % Svenska  75 % 

Fysik 60 % Teknik 60 % 
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Meritvärden och måluppfyllelse 

 

En elevs meritvärde är poängsumman av sjutton betyg där E ger 10,0 poäng, D ger 12,5, C 

ger 15,0, B ger 17,5 och A ger 20 poäng.  

Meritvärdet 2021 för åk 6 samt fördelningen flickor och pojkar såg ut som följer: 

 

Åk.6 Flickor Pojkar Totalt 

 130,0 175,8 157,5 

1.1.2 Kriterier för måluppfyllelse 
 

Följande huvudsakliga instrument eller tillvägagångssätt har använts vid utvärderingen av 

elevernas lärande i förhållande till kunskapskraven… 

 

 dagliga observationer genomförda av klasslärarna 

 Nya språket lyfter 

 kunskapsuppföljningarna – fyra gånger per läsår – har analyserats 

 resultaten från de nationella proven inklusive resultatanalyser 

 1.1.3 Utvecklingsbehov 
 

Mer flexibel syn på resurstid, att man intensivtränar en viss sak under en bestämd tid.  

1.2 Värdegrunden 
 

Nordmarks skolas mål har under läsåret varit följande: 

 Alla elever känner det lustfyllt att gå till skolan. 

 Alla elever känner sig trygga i skolan. 

 Alla elever har arbetsro i skolan. 

 Alla elever är förtrogna med vår ”Plan mot kränkningar”. 

 1.2.1 Måluppfyllelse   
 

 I stort sett alla elever tycker det är lustfyllt att gå till skolan, det är någon enstaka som 

uppger att hen inte tycker det. Teknikprojekt har varit lyckade, utevistelser där vi t. ex. 

tittar på naturen väcker ofta intresse, ta vara på barnens funderingar i nuet och jobba 

vidare med det. Rollspel och temaarbeten har varit uppskattade i åk 4–6. ”Grej of the 

Day” väcker intresse. 

 F-3: Eleverna känner sig trygga, vi ser ingen skillnad mellan årskurs och kön. Några 

elever uppger att de känner sig otrygga vid jordgetingarna (vid stenarna mot 

kyrkogården till). I övrigt inga andra områden. Finns barn som inte vill gå på toaletten. 

Alla behöver tänka på att spola och hålla snyggt efter sig på toaletten och låta bli att 

krångla med lås, rycka i dörrar och vända på upptaget-lapparna i onödan. 

4–6: Någon enstaka elev känner sig inte trygg. Obehag vid toalettbesök och vid 

ombyte/dusch i samband med idrottslektioner. 

 F och 4-6: arbetsron är bra. 

1-3: arbetsron behöver bli bättre. 

 Planen mot kränkningar har gåtts igenom flertalet gånger under läsåret men trots detta 

upplever lärarna att eleverna inte är helt förtrogna med den. 
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 1.2.2 Kriterier för måluppfyllelse 
 

Måluppfyllelsen har mätts genom att personalen, under läsåret, genomfört två enskilda 

trygghetssamtal med varje elev. Eleverna har också – anonymt – fått besvara en 

trygghetsenkät. Vidare diskuteras innehållet i klass- och elevrådsprokollen regelbundet.  

Utvecklingssamtalen två gånger per läsår ger också viktig information om elevernas åsikter 

om hur värdegrundsuppdraget hanteras. 

  1.2.3 Utvecklingsbehov 
 

Vi ska: 

 Fortsätta det goda värdegrundsarbetet, att det finns personal med under ombyte vid 

idrottslektioner, fortsätta bygga vidare på samhörigheten på skolan. 

 Arbeta för trygghet vid toalettbesök och i omklädningsrummen och framförallt 

duschen. Eleverna vill ha avskiljare när de duschar och det får vi lyfta tills skolan 

får det. 

 Fortsätta att utveckla den tillgängliga lärmiljön. 

1.3 Inflytande och delaktighet 
 

Nordmarks skolas mål har under läsåret varit följande: 

 Alla elever känner att de har goda möjligheter till inflytande över sin utbildning och sin 

arbetsmiljö. 

 Eleverna tar och får större ansvar för planering av sitt arbete. 

 Föräldramöten ska dokumenteras och läggas ut på InfoMentor. 

 Alla vårdnadshavare är nöjda med sina barns skolgång. 

 1.3.1  Måluppfyllelse 
 

 F-3: Eleverna har möjlighet att påverka sin utbildning genom att vi frågar dem hur de 

vill genomföra arbetsområden, tar vara på deras idéer och utgår från deras intressen. 

Skolenkäten visar att eleverna känner att lärarna lyssnar på dem och att deras åsikter är 

viktiga.  

4-6: eleverna är delaktiga i planering och hur arbetsområden ska genomföras. 

 Genom att vi lyssnar på elevernas åsikter och diskuterar och kommer fram till en 

gemensam lösning. 

 Föräldramöten inställda pga Corona. 

 För få svar på skolverket enkät för att få statistik på detta. De allra flesta är dock nöjda 

utifrån kontakt med vårdnadshavare. 

 

 1.3.2 Kriterier för utvecklingsbehov 
 

Skolenkät. 

Elevers deltagande i våra klassråd, elevråd och trygghetsteam. 

Lärarna lyfter demokratibegreppet i klassen. Majoritetsval då flera förslag lyfts. 

Samtalen, mellan lärare och elev om kunskapskraven. 
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 1.3.3 Utvecklingsbehov 

 
Arbetet med att tydliggöra kunskapskraven och att öka delaktigheten i planeringen av ett 

ämnesavsnitt kommer att fortsätta, då forskningen visar att detta ger goda resultat för ökad 

måluppfyllelse. Vi kan involvera eleverna i större utsträckning vid planering av storsamlingar, 

hälsovecka, friluftsdagar och temadagar. 

Genom att fortsätta att diskutera och visa eleverna vad de kan ha inflytande över. Även 

genom att få dem införstådda med vad? Varför? Hur? Man lär sig på bästa sätt.  

Vid elevråd tar vi hänsyn till elevernas åsikter och önskemål i så stor utsträckning som 

möjligt, visar eleverna tydligt att vi lyssnar på dem i ord och handling. 

Vi behöver få till ett bättre samarbete mellan vårdnadshavarna och skola för att påvisa att 

skolan och dess arbete är viktigt. Skolans föräldraförening är aktiv. Rektor håller kontakt och 

deltar någon gång per termin med information från skolan. 

1.4 Skola-arbetsliv 
 

Nordmarks skolas mål har under året varit: 

 

 FSK-Åk3 

Föräldrar/vårdnadshavare bjuds in till skolan för att berätta om sitt arbete.  

Företrädare för olika yrken bjuds in för att berätta om sitt yrke.  

 Årskurs 4-6 

Prao under en dag i årskurs 4 där eleven får följa/delta i arbetet i bespisningen och/eller 

tillsammans med lokalvårdaren.  

Prao i åk 5 då eleven, under en dag, får följa med vårdnadshavare till arbetet.  

I åk 6 görs ett studiebesök hos ett företag i Filipstads kommun. 

 1.4.1 Måluppfyllelse 
 

Coronapandemin har gjort att vi inte kunnat bjuda in vårdnadshavare men eleverna har fått i 

uppgift att prata med sina föräldrar och höra om de vill berätta om sitt yrke via Teams eller 

annat men ingen har visat intresse för att göra det. Coronapandemin har satt stopp för prao.  

 1.4.2 Kriterier för måluppfyllelse 
 

Eleverna i åk 4-6 har läst arbetsmiljö och visat på i utvärderingar att de nått de uppsatta 

målen.  

 1.4.3 Utvecklingsbehov 
 

Vi vill under läsåret 21/22 få till att yrkesgrupper kommer till skolan och berättar om sin 

verksamhet såsom: 

Ambulanspersonal, räddningstjänstpersonal, poliser, journalister, verkstadsarbetare, författare, 

konstnärer, artister som verkar i kommunen samt politiker från alla partier. 

Vi har svårt att få föräldrar att komma till skolan och berätta om sitt yrke. Vi kan göra det till 

en uppgift till våra elever att intervjua sina föräldrar om vad de arbetar med och sedan berätta 

om dem till sina klasskamrater. 

Vi kan involvera SYV mer i arbete med att skapa kontakt med arbetslivet. 


