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Systematiskt kvalitetsarbete 
övergripande mål och riktlinjer i Lgr11 

 
 Normer och värden - Plan mot diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling 
 

 Bedömning och betyg - Bedömning för lärande 
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Betyg och bedömning – Normer och värden 
 

 
Vi har det här året följt upp följande mål från Lgr11 och Skollagen 

 
Betyg och bedömning  

 

o Bedömning för lärande 
 Diskussionsgrupper i ämneslagen och arbetslagen utifrån 

givna frågeställningar  
 Pedagogiskt forum – sambedömning  

 

o LPP och Matriser 
 Fortbilning med Anna D – lärarna har skickat in pågående 

arbete kring matriser 

 UNIKUM – LPP – Matriser   
 

o Kunskapsbedömning och betygen 
 UNIKUM 
 Betygstatistiken – nationella proven 

 Reflektioner i arbetslagen, ämneslagen och i 
”specgruppen” 

 Pedagogiskt forum 
 Klassrumsbesök  
 Samtal med elever 

 Stapeldiagram – uppföljning  
 

 

Normer och värden 
 

o Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkandebehandling 
 Enkäter på skolnivå och klassnivå 
 Utbildning för en grupp lärare – dessutom har alla lärare 

varit delaktiga i arbetet. 
 Likabehandlingsgrupp anmäler och följer upp kränkande 

behandling 
 Föräldramöte 
 Stapeldiagram – uppföljning  

 
o Frånvaro   

 Uppföljning 

 Rutiner har arbetats fram 
 

o Ordningsregler 
 Föräldramöte 
 Mentorstid 

 APT 
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Har vi tillräckligt med underlag för att göra en bedömning eller måste vi 
samla in mer? 

 

 Vi är nöjda med det underlag som vi har fått in detta läsår. 

 
Hur har vi följt upp personalens arbetsätt och undervisning? 
 

 Medarbetarsamtal 

 Dagliga samtal/möten i kooridoren  

 Arbetslagskonferenser 

 Sambedömning 

 Utvärdering 

 Klassrumsbesök 

 Ämneslagskonferens  

 Klassrumsobservationer av exempelvis socionom 

 
 

Resultat 
 
Betyg och bedömning 

 Det professionella språket i kollegiet genomsyras av gemensamma 
viktiga begrepp: förmågor, kunskapskrav, formativ bedömning, 

måluppfyllelse 

 En effekt av ovan – fler elever känner igen begreppen ovan, vilket 

innebär att de används i undervisningen. 

 Lgr11 är väl förankrad hos alla lärare.  

 Betyg: Vi ligger kvar på samma meritvärde (201) som förra läsåret 

 Nationella Prov:                   
                                           A-E                  F                      ej deltagit  

Engelska             87%          1%          12% 

Svenska             83%          5%          12% 

So - geografi             93%          6%            1% 

No - fysik             76%         15%            9% 

Matematik             85%           4%           11% 

(ej deltagit: elever från förberedelseklass och elever med mycket 

speciella behov som rektor beslutat inte behöver deltaga) 
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Värdera måluppfyllelsen 

 
o När det gäller uppdragen som sattes upp för läsåret 12/13 att 

arbeta med styrdokumenten har vi mycket god måluppyllese 
o När det gäller arbetet med bedömning för lärande ser vi en 

positiv utveckling, men en god bit kvar 

o Vi har tyvärr inte höjt meritvärdet sedan förra läsåret och vi ser 
en stor skillnad mellan pojkar (186)och flickor (215,5). Vi 
behöver höja pojkarnas meritvärde (genus). Totalt är vi inte 

nöjda med vår måluppfyllelse.  
o Vi är inte nöjda med resultaten på ämnesproven, bortsett från 

so-geografi. Målet är att alla ska nå lägsta kravnivå och att alla 
ska delta.  

o Vi ser från arbetslagens utvärdering/analys att alla vill sträva 

efter en högre måluppfyllelse i samtliga ämnen. Arbetslagen ser 
det positiv att de under läsåret arbetat med 

sambedömning/planering och vill utveckla detta arbete. Lärarna 
ser tydliga vinster och fördelar med att arbeta tillsammans för 
en ökad måluppfyllelse. I deras analys kommer även fram att 

förmågorna och kunskapskraven måste synligöras tydligare för 
eleverna och att man måste tänka annorlunda runt prov och 
examinationer.  

 
 

Normer och värden  
 

 Vi har kommit långt i vårt värdegrundsarbete 

 Metodiskt arbete har gett effekter på individ/grupp- och 

organisationsnivå – elever upplever trygghet enligt enkäter, samtal och 
intervjuer. Vuxna upplever skolan som lugn och trygg. 

 Det finns ytterligare trygghetsarbete att göra på Torget och i trapporna 

 Vi ser förbättringar sedan rutiner kring frånvaro tagits fram – men 

också att de behöver implementeras mer då de ännu inte följs av alla. 

 Det finns ordningsregler och rutiner, men de följs inte enhetligt i 

kollegiet. 

 De flesta fall av kränkande behandling har kunnat avslutas ganska 

snabbt, för att det har funnits bra rutiner och ett gott förebyggande 
arbete. 
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Värdera måluppfyllelsen 

 
o Arbetet med Normer och Värden har under läsåret varit god, 

men det finns ytterligare utrymme för förbättring – målet är att 
vi inte ska ha några kränkningar på skolan.  

o Arbetslagen konstaterar att vi har en fungerande 

Likabehandlingsteam vilket inneburit att vi har lyckats ringa in 
tendenser och förebygga konfliket och kränkningar. Det finns en 
tydlighet i rutiner och arbetsgång när kränkningar sker på 

skolan (god måluppfyllelse).  
o Skolan har ännu inte en gemensam syn på vad som menas med 

trakasserier och kränkande behandling. 
o Likabehandlingsteamet kan konstatera att personalen är väl 

insatta i vilka rutiner som finns för främjande, förebyggande och 

åtgärdande arbete – men har uppmärksammat att alla inte följer 
dessa i observationer och elevsamtal. Här finns utrymme för 

förbättring.  
o Det märks stor skillnad på elevernas förtroende för personalen.  

 

 
Analysera och bedöma utvecklingsbehov – dokumentation 
 

Betyg och Bedömning 
 

Vid vårterminens slut 2013 kan vi konstatera att vi vår måluppfyllelse är 
identisk med föregående läsår. Därför måste vi fortsätta och ytterligare driva 
på vårt arbete kring fokusområdet Betyg och Bedömning. Lärarna har blivit 

bättre och mer medvetna i att arbeta utifrån våra styrdokument och planerar 
i högre grad undervisningen utifrån förmågor och kunskapskrav.  

 
I år är första läsåret som alla årskurser får betyg utifrån Lgr11. Utifrån 
betygsresultaten kan vi konstatera att vi har fler elever som når lägsta 

kunskapskravet (E) jämfört med föregående betygsskala (G). Samtidigt är det 
betydligt färre elever som når de högre betygen A och B jämfört med MVG. Vi 
ser också en tydlig tendens i alla ämnen att tyngden ligger på de lägre 

betygen D och E.  
 

En sak som bekymrar oss mycket är skillnaden i meritvärde mellan pojkar 
och flickor. Här måste vi medvetet arbeta med genusperspektivet i 
undervisningen.  

 
En av orsakerna till detta är att betygssystemet fortfarande är nytt för både 
lärare och elever. Det finns fortfarande en osäkerhet i hur man bedömer och 

undervisar förmågor utifrån kunskapskraven. Antingen har man inte 
undervisat utifrån de förmågor som de högre kunskapskraven anger och 

därför inte kan sätta de högre betygen, eller så är det en osäkerhet från 
lärarens sida. De högsta kunskapskraven anses generellt i lärarkollegiet 
svåra att nå.  
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Läraren är de viktigaste faktorerna i undervisningsprocessen och allra 
viktigast för lärandet är undervisningen – om den är formativt utformad. Det 

vill säga om målen för undervisningen är klara för eleverna redan från 
början, om de får möjlighet att träna ofta och mycket på det de sedan ska bli 
bedömda på och om de får kvalitativ feedback under arbetets gång. Arbetet 

kring formativ bedömning inleddes på skolan under föregående läsår, men vi 
befinner oss fortfarande i inledningsskedet.  
 

Vi kan konstatera att vi har mer att göra kring att utveckla undervisningen 
och har därför valt att behålla fokusområdet Betyg och Bedömning läsåret 

13/14. 
 
Kommande läsår har vi beslutat vilka insatser som ska göras för att de 

nationella målen ska uppfyllas: 
 

o Kollegialt samarbete sätts i fokus – både i ämneslag och arbetslag. 
o All personal ska läsa och arbeta med John Hatties bok ”Synligt 

lärande för lärare (2013)” på arbetslagskonferenser.  

o All undervisning ska utformas formativt. Lärarna på skolan har läst 
Christian Lundahls bok ”Bedömning för lärande”. Han kommer hit i 
november och föreläser för all personal. 

o Utifrån vår 1-1-satsning ska vi tillsammans utveckla det IKT-
pedagogiska arbetet i alla ämnen utifrån bland annat SAMR-modellen. 

o Alla matematiklärare ska delta i Matematiklyftet. 
o Som en del av utvecklingen i skolans arbete kommer en förstelärare 

att anställas. Syftet är bland annat att stärka det didaktiska arbetet. 

o Utifrån nämndsmålen kommer arbetslagens jämställdhetsarbete 
under kommande läsår att kretsa kring att jämna ut skillnaden i 

meritvärde mellan pojkar och flickor. Spaning – kartläggning – action. 
 
 

Analysera och bedöma utvecklingsbehov – dokumentation 
 
Normer och Värden 

 
Ett av målen under läsåret var att all personal skulle vara väl insatta i vilka 

rutiner som finns kring det förebyggande och åtgärdande arbetet mot 
kränkande behandling. Vi kan dock konstatera att alla inte följer dessa. Det 
kan bero på att det fortfarande råder en osäkerhet kring svåra samtal, men 

också att förståelsen kring vikten av att bedriva ett likabehandlingsarbete till 
viss del saknas på skolan. Det har även framkommit i elevsamtal att de 
upplever att somliga lärare inte bryr sig. 

 
Vi kan utifrån detta konstatera att vi behöver utveckla vår gemensamma syn 

på vad som menas med trakasserier och kränkande behandling och vikten 
av att detta är allas ansvar.  
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Ett annat mål var att alla elever ska veta vem de kan vända sig till om de 

själva eller någon kamrat utsätts för kränkningar. Det märks stor skillnad 
på elevernas förtroende för personalen att berätta om situationer som 

uppstår. Eleverna har bättre kännedom om arbetsgång och handlingsplaner, 
vilket har lett till att vi har kunnat lösa svåra fall bland annat med digitala 
kränkningar. 

 
Antalet startade utredningar kring trakasserier och kränkande behandling 
har blivit markant färre jämfört med föregående läsår, vilket är ett tydligt 

resultat på ett fokuserat arbete. 
 

En insats för ökat föräldrainflytande och underlätta kontakten med elever 
och föräldrar samt att informera om det pågående arbetet var att 
Likabehandlingsteamet i samråd med rektor startade en Facebook-sida. I 

början av läsåret fungerade detta väl och många föräldrar gillade sidan och 
följde arbetet och dess resultat. Aktiviteten på sidan har minskat under året 

av olika orsaker. Detta ser vi som ett förbättringsområde för 
Likabehandlingsteamet under kommande läsår. 
 

Generellt kan vi konstatera att arbetet kring ordningsregler, trivsel och 
arbetsro varierar i de olika hemvisterna och i våra gemensamma utrymmen. 
Detta kan vara en av orsakerna till att vi fortfarande ser att det sker 

kränkningar på skolan och att alla inte arbetar efter de rutiner vi har.  
 

Kommande läsår har vi beslutat vilka insatser som ska göras för att de 
nationella målen ska uppfyllas: 
 

o Mentorstiden ska användas mer aktivt för att arbeta med skolans 
värdegrund, trivsel och klassrumsregler 

o Torget omorganiseras och inkluderas i Likabehandlingsteamets arbete. 
o Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska 

befästas vid skolstart och vara ständigt återkommande i 

undervisningen 
o Nya ordningsregler implementeras och ska följas 
o Ledarskapet i klassrummet ska bli tydligare, därför kommer John 

Steinberg hit i februari och föreläser 
  


