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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 – Kollegialt lärande och formativ bedömning 
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Bedömning och betyg – Normer och värden 
 

 
Vi har den här terminen följt upp följande mål från Lgr11 och Skollagen 

 
Bedömning och betyg 2.7 Lgr11 
Skolans mål är att varje elev 

 Utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och 
andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och 
förutsättningarna  
 
 

 Kollegialt lärande i ämneslagen och arbetslagen kring 
formativ bedömning   

 Förstelärare 
 UNIKUM – kunskapsbedömning 

 Betygstatistiken 
 Reflektioner i arbetslagen, ämneslagen och i 

specialpedagog/lärargruppen 

 Klassrumsbesök  
 Samtal med elever  
 Utvecklingssamtal ska ledas av eleven 

 Kompetensutveckling K-dagar – knutna till våra fokusmål 
 

 
 

Normer och värden 2.1 Lgr11 

Skolans mål är att varje elev 

 Tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande 
behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor 
 

 
o Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkandebehandling 

 Enkäter på skolnivå och klassnivå 

 Likabehandlingsgrupp anmäler och följer upp kränkande 
behandling 

 Arbete på mentorstid varje vecka 
 Föräldramöte 
 Arbetslagskonferenser – återkommande punkt varje vecka 

 Kompetensutveckling K-dagar – knutna till våra fokusmål 
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Har vi tillräckligt med underlag för att göra en bedömning eller måste vi 

samla in mer? 
 

 

 Trivselenkäten som gjordes vt 2014 visar att eleverna trivs mycket bra 

på Korsavadsskolan. Dock saknas underlag från fyra klasser. Vi 
önskar högre delaktighet från alla klasser i trivselundersökningen ht 
2014 

 Underlag, utvärdering och analys är av varierad kvalitet från 

arbetslagen, vilket inte gör det lätt att göra en korrekt 

helhetsbedömning i det systematiska kvalitetsarbetet. Det är 
fortfarande lite större fokus på ”görandet” än på analys av lärandet 

och utvecklingsarbetet framåt. 

 I oktober kommer det att göras en ny utvärdering från arbetslagen.  

 För att skolledningen ska få en bättre bild av verksamheten, behöver vi 
göra fler klassrumsbesök.   

 
 
Hur har vi följt upp personalens arbetsätt och undervisning? 

 

 Medarbetarsamtal 

 Dagliga samtal/möten i koridoren  

 Arbetslagskonferenser 

 Utvärdering 

 Klassrumsbesök 

 Ämneslagskonferens  

 K-dagar 

 
 
 

Resultat 
 
Betyg och bedömning 

 Det professionella språket i kollegiet genomsyras av gemensamma 

viktiga begrepp: förmågor, kunskapskrav, måluppfyllelse, formativ 
bedömning, sambedömning, kamratbedömning och kollegialt lärande 

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

att de används i undervisningen. 

 Förändrade undervisningsmetoder utifrån fokusmålen. Vi har sett 

effekter av tips på K-dagar på förändrade undervisningsmetoder i 
klassrummen, exempelvis ”flippat” tänk, no hands up och andra IT-

stöd 

 Elevledda utvecklingssamtal har gett en förväntad, positiv effekt i 

trepartssamtalet elev, vårdnadshavare och lärare. 

 Ämneslagen varje vecka utvecklar det kollegiala lärandet och 

undervisningen 
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 Förstelärarna har ett tydligt uppdrag att leda det kollegiala lärandet 

framåt. 

 Vi kan utifrån betygsstatistiken vt 2014 konstatera att vi höjt 

meritvärdet på skolan. Ännu ett konstaterande är att skillnaden i 
meritvärde mellan pojkar och flickor fortfarande är alldeles för stort. 

Endast en klass avviker i det avseendet. 
 

 

 
 

 
Värdera måluppfyllelsen 
 

o När det gäller vårt fokusmål som sattes upp för läsåret 13/14 
att arbeta med formativ bedömning ser vi en mycket positiv 
utvecklingstrend. Vi ser förändringar i undervisningssätt och 

diskussioner kring lärande.  
o En synlig effekt av arbetet kring kollegialt lärande är att det idag 

är ett öppet diskussionsklimat pedagogerna emellan. 
o Vi ser goda resultat kring samplanering, sambedömning och 

kamratbedömning.  

o Enligt arbetslagen börjar eleverna känna sig allt mer bekanta 
med terminologin kring formativ bedömning, men lärarna 

upplever ett fortsatt stort behov av att tydligt diskutera 
terminologin och vad det innebär praktiken och i relation till 
betyg och måluppfyllelse. 

o Vi ser från arbetslagens utvärdering/analys att alla vill sträva 
efter en högre måluppfyllelse i samtliga ämnen. 

o Ämneslagen ser det positiv att de under läsåret fått tid till ett 

kollegialt lärande.  
o Lärarna ser tydliga vinster och fördelar med att arbeta 

tillsammans för en ökad måluppfyllelse. Bland annat 
konstaterar lärarna att de blivit tydligare i mötet med eleverna, 
säkrare i sin lärarroll och stärkt sin professionella kompetens. 

Medel av meritvärde HT13 (för AVGÅNGSKLASS 2014) 

9A 9B 9C 9D 9E 9F

medel- klass 198,0 198,6 235,9 223,1 228,5 223,8

medel- klass utan A-grupp & förberedelse 208,6 218,2 235,9 223,1 228,5 229,5

medel- fl ickor klass 205,6 215,2 247,0 236,5 225,0 238,8

medel- pojkar klass 185,8 178,8 210,0 220,0 232,9 205,9

max- klass 297,5 277,5 327,5 290,0 330,0 312,5

min- klass 0,0 107,5 20,0 95,0 97,5 92,5

medel-AVGÅNGSKLASS 219,1

medel- AVGÅNGSKLASS utan a-grupp & förberedelse 225,1

max- AVGÅNGSKLASS 330,0

mnx- AVGÅNGSKLASS 0,0
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o Denna termin har många utvecklingssamtal letts av eleverna, 

vilket har upplevts som mycket positivt – både av elever, 
vårdnadshavare och lärare. Flertalet elever har klarat detta väl 

och har förberett sig genom att diskutera sin utveckling med de 
olika pedagogerna, diskuterat sina förmågor och vad det innebär 
med sina föräldrar redan innan samtalet. Några elever har även 

själva stått för inbjudan till samtalet. Lärarna upplever att 
eleverna äger sitt lärande i större utsträckning nu. 

o Ämneslagen önskar att vi fortsätter med det kollegiala lärandet 

varje vecka.  
o Eftersom vi aktivt arbetat med förmågorna från Lgr11 har 

lärarna blivit bättre på att samarbeta ämnesövergripande. 
Tankar finns också att arbetslagen vill ägna gemensam 
konferenstid åt detta. 

o Förstelärarnas arbete ger tydliga resultat i verksamheten. 
Djupare diskussioner kring lärandet har förts och en del 

auskultationer har gjorts.  
 
 

 
Normer och värden  
 

 Vi har kommit långt i vårt värdegrundsarbete och känner oss trygga 
med innehåll och arbetssätt, även om görandet kräver fortsatt arbete. 

 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. Ny personal 
och besökare på skolan påpekar ofta att det är lugnt på skolan. Vi ser 

det som ett gott betyg på det arbete vi gör. 

 Ordningsregler och rutiner kring elevers ledighet och frånvaro behöver 

befästas ytterligare på skolan. 

 Det finns ytterligare trygghetsarbete att göra, framförallt på Torget, i 

hemvisten, matsalen och på skolgården. 

 De flesta fall av kränkande behandling har kunnat avslutas ganska 

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

 Vi fortsätter att arbeta för att planen mot trakasserier, diskriminering 

och kränkande behandling ska vara ett levande dokument på skolan. 
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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 har börjat hitta egna rutiner för att befästa 

ordningsregler mm. Eleverna uttrycker önskan om att 
ordningsregler mm ska följas strikt. 

o Det finns en tydlighet i rutiner och arbetsgång när kränkningar 

sker på skolan, men det finns ännu inte en total samsyn på vad 
som menas med diskriminering, trakasserier och kränkande 

behandling. 
o Arbetslagen upplever att det fortfarande finns tillfällen där 

kränkningar sker och ser behov av fortsatt tydligt arbete. Det 

kan bero på att Likabehandlingsteamet för läsåret är förändrat 
och ännu inte helt förankrat bland eleverna. 

 
 

Analysera och bedöma utvecklingsbehov – dokumentation 

 
Bedömning och betyg 
 

Lärarna har blivit bättre och mer medvetna i att arbeta utifrån våra 
styrdokument och planerar i högre grad undervisningen utifrån förmågor 

och kunskapskrav även om viss osäkerhet kvarstår på individnivå. Vi kan 
konstatera utifrån lärarnas arbete med formativ bedömning och kollegialt 
lärande att vi är inne på rätt utvecklingsspår. Tiden som getts för detta bl.a. 

på ämneslagskonferenserna börjar ge synligt avtryck i undervisningen. Vi 
bedömer att detta ska vara ett fortsatt utvecklingsarbete på skolan, vilket 

också är en uttrycklig önskan från både arbets- och ämneslagen. 
 
Det finns fortfarande en viss osäkerhet i hur man bedömer och undervisar 

utifrån kunskapskraven. Vi kan utifrån betygen vårterminen 2014 se en 
betydligt större spridning mellan E-A. Detta är ett tecken på att lärarna blivit 
bättre på att undervisa utifrån de högre kunskapskraven.  

 
Det stora arbetet med formativ bedömning och att göra både personal och 

elever mer trygga och bekanta med förmågebegreppen, kunskapskraven mm 
har gett en förändring åt rätt håll. Utifrån meritvärdena i betyg vt 2014 kan 
vi också konstatera att arbetet gett önskat resultat. Vi siktar förstås ännu 

högre. 
 
Betygsstatistiken visar dock även på väldigt stor skillnad mellan flickor och 

pojkars meritvärde. Här behöver vi gemensamt analysera vår undervisning 
och varför det fortfarande är så stort gap. Medvetna insatser bör göras av 

både arbetslag och ämneslag, som bör följas upp regelbundet. 
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Läraren är en av 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 är förankrat på skolan, men vi befinner oss 

fortfarande i utveklingsskedet. Bland annat ser vi att man tänker förmågor 
och formativ bedömning redan i planeringsstadiet i undervisningen. 
Begrepp med mera är förankrade i teorin men i praktiken behöver vi 

vidareutveckla konkreta metoder för hur den formativa bedömningen kan 
utvecklas i själva undervisningen och i förlängningen i en högre 

måluppfyllelse. 
 
Försteläranas arbete börjar synas i verksamheten, eftersom de är med i både 

planering och genomförande av våra K-dagar.  
 

Kommande läsår 2014-2015 har vi beslutat vilka insatser som ska göras 
för att de nationella målen kring bedömning och betyg ska uppfyllas: 
 

o Kollegialt samarbete i fortsatt fokus – både i ämneslag och arbetslag. 
o All personal ska läsa och diskutera Dylan Williams bok ”Att följa 

lärande – formativ bedömning i praktiken” 

o All undervisning ska utformas formativt.  
o Utifrån vår 1-1-satsning ska vi tillsammans utveckla det IKT-

pedagogiska arbetet i alla ämnen. Verktygen i GAFE är byggda för 
samarbete, kommunikation och stödjer direkt formativ bedömning i 
undervisningen. Vi vill se ett kollegialt utvecklingsarbete kring detta i 

både ämneslag och arbetslag. 
o Sju förstelärare finns nu på skolan. Syftet är bland annat att stärka 

arbetet med förmågor, formativ bedömning och kollegialt lärande.  
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. 
o Inför betygssättning ht 14 ska alla lärare se över och analysera sin 

bedömning ur ett genusperspektiv. Eventuellt behöver utvecklingsmål 

sättas upp inför vårterminen. 
 

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. Generellt råder enig uppfattning om hur 
strukturerna för detta arbete går till, vilken arbetsgången är och vilket stöd 

som finns på skolan när kränkningar inträffar. 
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Vi kan konstatera att majoriteten av eleverna vet 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. Vi kan dock konstatera att just digitala 

kränkningar är ett utvecklingsområde på skolan. 
 
Antalet startade utredningar kring diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandling har ökat något i början av ht 2014 jämfört med vt 
2014, dock kan ni konstatera att det är ett fåtal elever som ofta är 

inblandade i olika kränkningsärenden. Vi tolkar därför inte detta som ett 
minskat ansvar eller arbete kring normer och värden, varken från elever eller 
personal i allmänhet. Likabehandlingsteam och arbetslag jobbar fortfarande 

aktivt med detta. Utredning startas alltid skyndsamt i uppkomna 
situationer. 

 
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. Då skolan i stort har en Facebook-sida som ett ansikte utåt 
och Likabehandlingsgruppens Facebook-sida inte använts och därför 

minskat i betydelse, beslutar skolledningen att stänga den. 
 
Generellt kan vi konstatera att arbetet kring ordningsregler, trivsel och 

arbetsro börjar anta liknande former i de olika hemvisterna och i våra 
gemensamma utrymmen, vilket är ett resultat av en större samsyn på hela 

skolan. Arbetslagen har under läsåret aktivt arbetat för högre trivsel, 
arbetsro och ansvar för de gemensamma utrymmena vilket har gett gott 
resultat. Rektor kan konstatera ett större lugn i hemvisterna efter de 

insatser som gjorts. Idag kan vi se tre likvärdiga hemvister på skolan. 
 
Kommande läsår 2014-2015 har vi beslutat vilka insatser som ska göras 

för att de nationella målen kring normer och värden ska uppfyllas: 
 

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

o Torgets omorganisation ska integreras och inkluderas i 

Likabehandlingsteamets arbete. 
o Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska 

befästas vid skolstart och vara ständigt återkommande i 

undervisningen 
o Ledarskapet i klassrummet ska bli tydligare, vilket är ett kollegialt 

utvecklingsarbete. Hur gör de lärare som ”äger sitt klassrum”? Vi lär 
av varandra. 


