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Vi erfar och lär hela tiden och överallt! 
 
 
 



 
 

 

Förutsättningar för måluppfyllelse 

 Organisation och omfattning 
  
Elever och organisation Verksamheten har innefattat förskoleklass, årskurs 1 och 2,           
sammanlagt 67 elever fördelade 31 flickor och 36 pojkar. Arbetsenheten för år f-2 inklusive              
skolbarnsomsorgen är en av skolans fyra arbetsenheter. De övriga är förskolan, grundskolan åk             
3-5 och grundskolan år 6-9. 

Personal Personalgruppen i åk f-2 har bestått av 4,5 heltidstjänster i form av grundskollärare 
fördelade på 6 personer. Det betyder att enheten haft en personaltäthet vad det gäller förskole- 
och grundskolepedagoger på 14,9 elever per lärare. Till detta har det funnits 3 extra resurser i 
form av elevassistenter och medhjälpare under större del av tiden. 

  
Ledning Rektor har haft det övergripande ledningsansvaret och är chef för all personal. Bitr.              
rektor har haft ansvar för drift, samordning och daglig ledning i enhetens inre arbete, samt               
pedagogisk ledning och sitter i skolans ledningsgrupp. Skolans specialpedagog har ett särskilt            
ansvar att leda enhetens värdegrunds- och likabehandlingsarbete såväl som arbetet med           
elever i behov av särskilt stöd och att fullfölja särskolans uppdrag, 
  
Lokaler Varje klass har ett hemrum som även fungerar som f-tidsrum med Montessorimaterial 
och lämplig litteratur. Fritidshemmet och skolverksamheten i åk f-2 är förlagda i gemensamma 
lokaler. Därtill finns en ateljé för skapande verkstad. Det finns även ett par grupprum som i 
slutet av läsåret byggdes om till ett mindre klassrum. Skolans idrottshall, textilsal, musiksal, 
Gläntan (aula/matsal) och skolbibliotek utnyttjas både för undervisning och skolbarnsomsorg. 
 

 

  



Prioriterat fokusområde för verksamhetsåret 
2018-2019 på Lilla Ekbacken F-2 

 
 
Mål 1 Stärka förutsättningarna för att elevers lärprocesser är individuellt anpassade med hög 
lärkvalitet och bidrar till höjd måluppfyllelse för den enskilde eleven, oavsett var hen befinner sig 
i sitt lärande och personliga utveckling.  
Förbättringsområdet fokuserar särskilt på högpresterande och särskilt begåvade elever då 
kartläggning och analys av verksamheten påvisar utrymme för förbättring av undervisningen på 
fördjupningstiden för dessa elever. 
 
 
Mål 2 Berika och fördjupa yrkesskickligheten i läs- och skrivinlärning samt främja och utöka det 
kollegiala lärandet i ett F-5 perspektiv. Verksamhetens kartläggning, nationella prov samt 
elevhälsans screening i åk 3-9 har visat på sviktande resultat i läsförståelse, läshastighet och 
stavning.  
 

Så säger våra styrdokument 

● År 2010 förtydligades Skollagen (SFS 2010:800) och lyfte därmed fram att elever som 
lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att 
kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. (Kap.3 § 3). 
 

● Läroplanen uttrycker följande: “Undervisningen ska anpassas till varje elevs 
förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och 
kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, 
språk och kunskaper.” (Lgr 11, s.8).  

 
● Skolinspektionens rapport Stöd och stimulans i klassrummet - Rätten att utvecklas så 

långt som möjligt (2014:2)  
I forskningssammanställningen ”Framgång i undervisningen” (2012) lyfts lärarens 
centrala roll för lärande fram. Bland annat pekar forskarna på att:  
Elever som har lärare som utmanar, driver och skapar förtroendefulla relationer, lär 
sig mer än elever vars lärare inte ser det som sin uppgift att peka ut riktningen för 
elevens utveckling och erbjuda verktyg som kan leda eleverna rätt.  
Elever som ges förutsättningar att vara med och välja aktiviteter och vars 
erfarenheter och kunskaper blir en utgångspunkt i undervisningen, lär sig mer än 
elever vars lärare tror att elever inte har det som krävs för att involveras och vara 
med och påverka. 



 
 
 

Analys 

Mål 1 Att omorganisera fördjupningstiden för att bättre kunna arbeta för att elevers 
lärprocesser är individuellt anpassade med hög lärkvalitet och bidrar till höjd 
måluppfyllelse för den enskilde eleven, oavsett var hen befinner sig i sitt lärande och 
personliga utveckling. 

 
Utifrån förra årets förkovran och vetskap om högpresterande och särbegåvade elevers lärande 
och utifrån analysen av den egna praktiken har arbetslaget i år genomfört organisatoriska 
förändringar av Fördjupningstiden.  
Tidigare fanns tre ämnesrum, svenska - matematik och NO/SO som eleverna vistades och 
arbetade i under en vecka i taget i ett treveckorssystem. Denna modell innebar att eleven mötte 
tre olika lärare och tre olika klassrum, det innebar också att läraren arbetade med alla 67 elever 
under perioden. Arbetslaget såg detta som en ogynnsam miljö för det relationella lärandet samt 
att det var en utmaning att upprätthålla en god kvalitet på undervisning och elevers lärande när 
man träffades så sällan.  
För den enskilde eleven sker fördjupningstiden numer alltid i samma klassrum med samma 
lärare. Fördjupningstiden bedrivs med tre fasta åldersblandade F-2 elevgrupper. Den nya 
förberedda lärmiljön i samtliga klassrum fokuserar enbart svenska och matematik och till viss 
del engelska. NO och SO sker numer enbart årskursvis på grupplektioner. Tanken är att skapa 
ett mindre och mer kontinuerligt sammanhang där lärare och elev får större chans att skapa 
relation och därmed uppnå en god systematisk lärmiljö. 
Omorganisationen upplevs ha lett till höjd kvalitet i undervisningen med tryggare elever och ett 
mer kontinuerligt lärande. Samtidigt ser lärarna fortfarande vissa svårigheter i att träffa rätt i nivå 
på uppgifter för elever som inte tillhör den egna årskursen. Likaså ser man ett dilemma i 
användandet av läromedlet i matematik, det är omfattande och lärare har svårt att integrera 
montessorimetodiken och materialen i elevers undervisning. Det finns därför farhågor att elever 
ej får tillräckligt grundade matematikkunskaper. 
Det har upplevts som gynnsamt att tid och sammanhang avsatts för verksamhetens prioriterade 
förbättringsområde på läsårets arbetsenhetskonferenser och studiedagar. Arbetslaget har 
arbetat med kollegialt lärande och aktivt utbytt idéer och erfarenheter samt samplanerat och 
organiserat en undervisningsform där även de högpresterande eleverna möts och stimuleras på 
sin nivå under fördjupningstiden. 
 
Mål 2 Att berika och fördjupa yrkesskickligheten i läs- och skrivinlärning samt främja och  

utöka det kollegiala lärandet i ett F-5 perspektiv. 
 

Årets deltagande i Läslyftet har givit lärarna vidgade perspektiv på hur man kan arbeta med 
läsförståelse och textbegreppet. Vid analys ser vi att det däremot ej gav oss kunskaper om de 
grundläggande momenten i barns läs och skrivinlärning. I förra läsårets screening av lite äldre 



elever framkom just sviktande resultat i läshastighet (lästeknik) samt stavning, dessa moment 
berördes inte direkt i det Läslyft vi genomförde. Vid genomgång av Läslyftets olika moduler 
fanns detta inte att tillgå förutom en del om stavning i en annan modul som vi därmed lyfte in i 
vårt Läslyft. Lärarna hade önskat mer av detta innehåll. 
Sammanfattningsvis ser vi ett fortsatt behov av fördjupad yrkesskicklighet och medveten praktik 
i grundläggande skriv och läsinlärning i syfte att stärka våra elevers förmågor som därmed 
säkrar deras lärande i alla ämnen i deras framtida skolgång. 
Det har upplevts som positivt att arbeta kollegialt i ett F-5-perspektiv och det ses som en styrka 
att man nu har större vetskap och förståelse för hur elevers lärande och styrdokumentens 
kunskapskrav ser ut i ett F-5-perspektiv. 
Lärarna önskar att fortsätta att genomföra gemensamma läraktiviteter för elever över årskurser.  

  
 

Underlag för kartläggning, utvärdering och analys 
 
Protokoll/minnesanteckningar - Under läsåret har vi haft en stående punkt på alla 
ledningsgruppsmöten och arbetsenhetskonferenser som handlar om enheternas arbete med 
prioriterade förbättringsområden och gemensamt prioriterade mål. Våra didaktiska konferenser 
har utgått till förmån för läslyftets arbetsmöten. 
 
Specialpedagogen har varit med vid elevkonferenser för att följa upp och kartlägga elevernas 
kunskapsutveckling och det sociala klimatet. Varje vecka görs uppföljningar av prioriterade 
elevers sociala och kunskapsmässiga utveckling. Samtliga möten protokollförs. 
 
Under slutet av vårterminen har följande kartläggning gjorts; 
Elevutvärdering i form av en digital enkätundersökning, åk 1-2, samtalsform i grupp i 
förskoleklass. 
Personalutvärdering där varje enskild pedagog reflekterat, diskuterat och svarat på frågor 
relevanta för sitt arbete med undervisningen och dess måluppfyllelse. 

Utvärderingsmöte hölls i vanlig ordning i slutet av terminen där vi i ämnesgrupp diskuterade 
årets arbete och resultat, samt tänkbara utvecklingsområden.  
 
Medarbetarsamtal med rektor eller biträdande rektor. 

 

  



Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella 

mål 
 
 
2.1 NORMER OCH VÄRDEN 
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. Lgr 11 

 

Så har vi arbetat under året 
Vi har ägnat likabehandlingsplanen stor uppmärksamhet, verkat för att hålla den levande och 
aktiv, både genom att följa den i det förebyggande arbetet och när tillfällen uppstått följt de olika 
handlingsplaner den innehåller. 
I vårt förebyggande arbete för god värdegrund har vi särskilt fokuserat “Maktlekar”. Som ett led i 
detta hade vi tillsammans med fritidspersonal en föreläsning “Maktlekar” med Johanna 
Gustavsson. Under vårterminens föräldramöte var föräldrar inbjudna att ta del av samma 
föreläsning.  
 
Nedan följer i punktform exempel som ytterligare ger bilder av årets verksamhet: 
 
- Värdegrundsarbete på grupptid, samlingar, kamratstödjarmöten och andra 

lektioner.  
- En pedagog är informations och gruppansvarig för en klass, med särskilt ansvar för 

klassens klimat. 
- Coaching, inte bara kunskapsmässig utan till stor del social och beteendemässig. 
- Elevkonferens med specialpedagog och grundskolepedagoger varje vecka. 

Varannan vecka i arbetslagen för varje årskurs där berörd grundskolelärare, 
fritidspersonal och personlig assistent träffar specialpedagog och vid behov 
skolsköterska och rektor. 

- Trivselregler, utvärderade, framtagna, delade och förankrade med elever. Föräldrar 



informerade i informationsbladet Välkommen till Lilla Ekbacken, på föräldramöte samt 
genom uppsatta Trivselregler i alla enhetens rum.  

- temafredagar där varje klass valde ett utklädningstema för enheten som alla som ville 
kunde följa. Ex idrott, frisyr, gosedjur, glitter, jul. 

- Fadderskap mellan årskurser i läsprojekt. 
- Skolmåltider och hallplacering i åldersblandade grupper.  
- Rastvärdar  
- Fasta utannonserade rastlekar “Rastskoj” med rastvärd flera ggr i veckan. 
- Ett samlat dokument för gemensamma strukturer för hela dagen på Lilla Ekbacken, 

skolbarnsomsorg och grundskola, har givit en positiv utveckling och bidragit till ett enat 
samarbetande arbetslag där vi är beroende av varandra. 

- Gemensam aktivitetsdag åk f-9, lekar och samarbetsövningar på skolgården.  
-           Filmvisningar med tema värdegrund (Vara vänner-filmer, Ugglan och kompisproblemet, 

Kompissatellit, dilemmafrågor med EPA-modellen, Evas känslokoll) 
- Elevens val-veckor med åldersblandade grupper i åk F-2.  
- Klassrumsstrategier för hur vi fördelar ordet i gruppen. 
- Personalföreläsningar - Maktlekar  
 
 

Analys och förbättringsområden 

Stadieövergripande arbete  

Analys  

Vi har under året skapat förutsättningar för naturlig koppling mellan förskola, åk F-2 och 3-5. 

Vi har ett utbyte och samarbete under inskolningen till skolbarnsomsorgen under vårterminen, 

samt  även en del elevredovisningar över enhetsgränser och samarbetsprojekt i vissa arbeten, 

läsprojekt mellan åk 1 och 5, åk 2 och förskoleklass. 
Kamratstödjarmöten har varit mer regelbundna i år och planerade efter gemensam 
högläsningsbok som en del av läslyft. Vi ser en trygghet i att elever är trygga och glada för att 
samtala och diskutera. Ibland lite svåra frågor för de yngsta, kanske ändå bra att de får ta del av 
de storas tankar. Känns viktigt att vi fortsätter med regelbundenheten men hitta nytt upplägg. 
Kanske ny bok om ett år eller två, variation är bra. Sally Jones äventyr är ju fantastisk! 
Vi vill fortsätta och använda stadieövergripande aktiviteter. 

 
 

Förbättringsområde  

Pedagoger i F-2 och 3-5 ska fortsätta att verka för tillfällen för samarbete över stadiegränser. Av 
enstaka karaktär såsom redovisningar av arbeten eller uppvisande av föreställningar men även 
mer systematiska samarbeten som t ex läsgrupper mellan F-klass och åk 3, åk 1 och åk 4, åk 2 
och åk 5. 



 
Elevkonferenser 

Analys  

Arbetslaget har haft regelbundna elevkonferenser, var vecka,  med specialpedagog. Positivt att 
vi sett filmer (https://www.youtube.com/watch?v=dqFD-w2LfDM&t=31s) om barns hjärna och 
dess funktioner, även åk 2 och deras vårdnadshavare har sett dessa. Detta har lett till större 
förståelse och medvetenhet bland oss alla hur våra hjärnor och känslor fungerar. Det finns en 
större acceptans i klassklimatet kring våra olikheter och beteenden. Vi upplever att vi lättare kan 
kommunicera kring känslor, “ där tänkte jag med reptilhjärnan!”.  
Vi upplever att årets möten i mindre  utsträckning har handlat om återkommande enstaka elever 
med särskilda behov. Det har funnits mer tid för kollegialt utbyte samt professionellt stöd av vår 
specialpedagog. Vi har fått fler verktyg och vill fortsatt ha det innehållet och upplägget, gärna 
förebyggande metoder. 
Vi ser att de årskursvisa handledningarna fyller en bra funktion vad gäller frågor kring enskilda 
individer, men ibland är det bra med det kollegiala stödet för detta samt att vi sprider vetskap 
och metoder för vissa situationer/individer. Ibland har det varit knepigt med elevkonferens på 
måndagar, man har lite granna glömt vad som hände förra veckan. Att tänka på vid 
schemaläggning. 
 

Förbättringsområde  

Vi önskar att vår specialpedagog fortsätter att arbeta med ett mer generellt och informativt 
innehåll på våra elevkonferenser. Positivt när specialpedagog håller möten som inleds med 
“Idag har jag tänkt att…” Men kanske ännu tydligare metoder eller texter eller filmer - något för 
oss att utgå från eller ta ställning till som baserats på nya forskningsrön och modeller. 
En idé är att tydligt dela upp varje Elevkonferens i två delar, en mer generell, informativ och 
diskussionsvänlig samt en där vi tar upp enskilda aktuella elevärenden. Enskilda elevärenden 
tas med fördel på den årskursvisa handledningen mellan specialpedagog och personal i aktuell 
årskurs. Ibland behöver viss information även tas med hela arbetslaget, för barnets bästa.  
 
 
 
2.2 KUNSKAPER 
Skolan 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. Lgr 11 
 
Så har vi arbetat under året 
Vi arbetar enligt Lgr11, montessoripedagogiken och entreprenöriellt lärande. IT är ett naturligt 
inslag både i form av applikationer för färdighetsträning i främst matematik och svenska men 
även i mer öppna applikationer där eleverna skapat egna berättelser, filmer och berättande 

https://www.youtube.com/watch?v=dqFD-w2LfDM&t=31s


bildspel. 
Vi har arbetat för att hitta mål och former för förskoleklassens verksamhet. 
Vi har fortsatt arbeta med att försöka skapa en tydlig och effektiv arbetsgång kring processen 
bedömning för lärande. Vi gör skolverkets bedömningsstöd i åk. 1 (obligatoriskt) och i åk. 2 som 
sedan dokumenteras i “tester och anpassningar” - ett delat dokument för all personal. Detta 
dokument med resultat följer med eleven genom skolgången. Bedömningsstöden ligger till 
grund för skriftliga omdömen som är en formativ bedömning av elevens aktuella förmågor och 
färdigheter. Omdömen införs på vår digitala lärplattform SchoolSoft inför vårens 
utvecklingssamtal. 
 
Nedan följer i punktform exempel som ytterligare ger bilder av årets verksamhet: 
 
- ansvarig ämneslärare i flera ämnen har haft en extra pedagog/resursperson som 

stöttat elever med särskilda behov, 
- specialundervisning till elever i åk 1-2 som behövt extra stöd för att nå mål i svenska och 

matematik, 
- kunskapsuppföljning, utvärdering/analys i ämnesgrupper i åk f-9 med den nya strukturen 

Gröna tråden fungerar som en återkoppling över våra stadieövergångar, där vi går 
igenom och analyserar resultatet av de nationella proven i åk 3, 6 och 9. Gröna 
tråden-dokumenten visar även i vilka årskurser momenten i det centrala innehållet tas 
upp. 

- möjlighet till individualisering och fördjupning i ämnen under fördjupningstid och 
handledningstid (den senare ligger efter schemalagd obligatorisk skoldag, alltså frivillig), 

- coachskapet fokuserar att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och strävar 
efter att eleven får insikt om och använder hela sin förmåga 

- ambition i arbetslaget att elever ska utveckla retoriska färdigheter genom att ges 
återkommande tillfällen att träna på att inför en grupp uttrycka åsikt, framföra, 
berätta, redovisa om något. 

- Ämnesövergripande teman som arbetas med löpande under tvåårsperiod.  
Trafikdag -17/18 
Den kristna påsken - 17/18 
Världsdelarna och världshaven, åk 1 18/19 
Rymden 17/18 
De enkla maskinerna (teknik) åk 1 och åk 2 18/19 
Kropp och hälsa 
Livets utveckling, åk. 2 18/19 
Jordens delar 
Islam, judendom och kristendom åk 1 18/19 
Den kristna julen 17/18 
Livet förr åk 1 och åk 2 18/19 
Förberedande kartkunskap - land och vattenformer 
Yrken, De tre guldfrågorna ställda till besökare och när vi varit på besök, åk 1 
18/19  



Besök av föräldrar som berättar om sitt yrke, åk 1 
Samhället 18/19 
Robot City Förberedande programering 18/19 

 
 

- Utveckling av elevers digitala kompetenser, såsom: 
Programmering i såväl analog som digital form 
Text och bildhantering i skapandet av digitala klassreportage 
Bookcreator, Educreation 
Färdighetsträning i läs och skrivinlärning, matematik 
Läs och skrivinlärning med hjälp av talande tangentbord 
Förberedande begreppsträning  

 
- studieresor i åk 1-2 med anknytning och tillämpning av SO och NO.  

Läraktiviteter på Vetenskapsfestivalen  
Tjolöholms slott- Livet förr i överklassen 
Kyrkan nu i Kullaviks kyrka - Adventsgudstjänst och julspel 
 

- Förskoleklassen har under läsåret använt det förlängda klassrummet i form av besök på 
bibliotek, konserthus, museum, lekplatser, skog, hav. 
 
 

Exempel från lärarnas egna beskrivningar och analyser 
 
EPA-modellen. Tydliga lektions-instruktioner som start på varje lektion. Det har resulterat i att 
eleverna blivit väldigt självgående och driftiga. De arbetar bra och ser sitt egna lärande och 
utveckling. Hjälp mig att hjälpa mig själv. (Montessoripedagogiken) Eleverna har (i de flesta fall) 
en egen insikt i sina mål och på sätt och vis “Här, hit, hur”. Den tydliga lektionsformen menar jag 
resulterar i att majoriteten av mina elever tar ansvar för sitt eget lärande. På så vis vet eleverna 
vilka mål de arbetar efter och vad de förväntas uppnå. 
 
Jag har fortsatt mitt arbete och strukturerat min undervisning med GOTD genom att arbeta fram 
och förfina “min GOTD-modell”.  I åk. 1 fick eleverna färdiga stödord/stödmeningar för att kunna 
arbeta självständigt och skriva egna texter. I åk. 2 fortsatte vi arbetet och fortsatte under 
höstterminen att skriva texter med hjälp av stödord. Under vårterminen tog vi ytterligare ett nytt 
grepp och skrev på i-pads med hjälp av stödord som eleverna själva fick hjälpas åt att komma 
fram till. Med andra ord skrev eleverna näst intill sina texter helt själva under vårterminen. Med 
denna “GOTD-modell” får eleverna arbeta med många av svenska och so-ämnets centrala 
innehåll med fokus framförallt på handstil och skriva med digitala verktyg, Språkets struktur med 
stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt 
förekommande ord i elevnära texter, Texter som kombinerar ord och bild samt källkritik. 
 
Nytt denna termin är arbetet med “Robot City”. Där har vi fokuserat på problemlösning, att tolka 



och följa koder och att konstruera koder; grunderna för programmering. 
I utvärderingen var det många som tyckt att de lärt sig mycket. Att det varit klurigt och ibland 
svårt. 
 
 
Har börjat sätta mig in i olika strukturer som det kooperativa lärandet bygger på. 
Det finns forskning som visar att om lärandet ska bli optimalt måste samspelet med andra 
fungera. Jag ser en positiv interaktion mellan eleverna, alla kommer till tals och att relationerna 
mellan eleverna stärks. Känslan av att  -här hjälper vi varandra infinner sig. Jag upplever detta 
som bra komplement till övriga pedagogiska metoder.  
 
Läslyftet 
Första modulen, stimulera språkintresse, var mycket igenkänning, men ändå bra texter och 
stimulerande efterföljande övningar. Den andra modulen, kritisk textanalys, gav många bra 
frågor att ställa till eleverna för att analysera en text eller film.  
Det kollegiala lärandet med spridningen F-5:an var inspirerande, samtidigt som jag tror att de 
modulerna som var mer riktade mot den tidiga läs och skriv undervisningen hade varit mer 
givande för eleverna.  
 
 
 
Analys och förbättringsområden 
Planering för arbetsområde  

Analys  

Vi har lagt fokus på att inför lektionen kort samtala om vad vi ska arbeta med och varför, likaså 
försöker vi avsluta lektionen med att repetera syftet med lektionen och samtala om hur det gick. 
Exempel är exit ticket som ger lärare och elever metaperspektiv på det man arbetat med och 
uppfattat/lärt sig. Vi ser att metaperspektivet och det repetitiva momentet gynnar elevers 
djupinlärning. En annan modell är att avsluta arbetspass med “höra ihop-lek” oavsett ämne 
partisymbol - partiledare - parti, koran + bild, matematikuppgifter och svar. 
Elever har fått vara med och bestämma arbetssätt under flera teman vilket skapat energi, 
arbetsglädje och stolthet över de arbeten som gjorts. Ändå är det läraren som ansvarar för det 
centrala innehållet och kunskapskraven och som därmed styr mot målet.  
Vi ser förtjänster med kamratrespons och dialog som lärmodell, vi använder 
samarbetskompisar. Vi använder oss ofta av EPA-modellen. Lärmodellerna ger elever möjlighet 
att prova och vidga sina egna kunskaper och förmågor samtidigt som det ger läraren god 
möjlighet att observera dem och därmed införliva detta i sin fortsatta undervisning. 
Den nya modellen för kvalitetssäkrad undervisning i ett F-9-perspektiv, Gröna tråden, har hjälpt 
oss att strukturera när vi gör vad i de olika ämnena, t ex i våra SO-teman.  Det känns tryggt att 
allt numer hänger samman i ett gemensamt dokument för hela grundskolan. Dock är vi inte helt 
inkörda ännu på dokumentet som verktyg men det känns lovande.  
 



Förbättringsområden  

Vi behöver ytterligare se över hur vi arbetar med SO-ämnet och dess innehåll. Den nuvarande 
planeringen för ämnesövergripande teman som arbetas med löpande under tvåårsperiod är ej 
aktuell (se Gröna tråden för SO). 

 
 

 
Digitalisering 

Analys  

Det har skett en utveckling i år då alla tre årskurser har arbetat med programmering i någon 
form under året. Vi har haft gott stöd och uppmuntran av vår förstelärare i digitalisering. Åk 1-2 
har arbetat systematiskt under våren med ett material för programmering som läraren har goda 
erfarenheter av, det har givit både henne och eleverna nya kunskaper och förmågor. 
Elever har nu eget inlogg och kan spara dokument i”molnet”. 
 

Förbättringsområden  

Vi behöver mer information om hur elever sparar dokument från iPad och uppdatering av 
lösenord. 
 
 
Kunskapsuppföljning  

Analys  

Våra ämnesgrupper i åk f-9 fungerar som en återkoppling över våra stadieövergångar. När vi 
planerar den gröna tråden utifrån Lgr 11, helheten åk f-9, i våra olika ämnen så har vi analyserat 
våra styrkor och svårigheter i undervisningen och påvisade resultat genom observation i 
klassrum och diagnosticering. 
- Genomgångar av resultat i Nationella prov i ämnesgrupper för åk F-9 var givande och 
uppskattat av oss alla. De pedagoger som tidigare undervisat innevarande åk 3 fick ta del av 
resultat i NP och relatera dem till den undervisning man bedrivit för denna årskurs i åk 1-2. Det 
gav oss värdefull kunskap att ta tillbaka till vår framtida undervisning. 
 
-Vi arbetar mycket med muntlig framställan och elever är trygga i det men vi behöver stärka 
deras förmåga att argumentera. Det är ett bra träningstillfälle under klassråd samt elevråd, här 
kan vi stötta elever i hur man argumenterar. Läslyftets uppgifter har givit exempel på bra 
övningar och frågeställningar för att eleverna ska lära sig att argumentera. 
-Verksamhetens kartläggning, nationella prov samt elevhälsans screening i åk 3-9 har visat på 
sviktande resultat i läsförståelse, läshastighet och stavning. Vi ser att vi kan stärka samsyn och 
gemensamma kunskaper och förmågor kring stavning ur ett F-5-perspektiv.  
 
-Vi har i år följt en gemensam mall för hur vi skriver enhetligt tydliga och sakliga skriftliga 



omdömen oavsett ämnen och pedagog. Det föll väl ut, textmassan blev mindre och mer 
relevant. Vi använder oss dessutom av Skolverkets bedömningspunkter Osäkert eller Ja som 
kommentar på: Eleven bedöms nå kunskapskraven i åk 3 under förutsättning att utveckling sker 
i nuvarande takt. 

 

Förbättringsområde 

Vi vill förbättra vårt arbete med att följa upp elever i enlighet med  resultat på 
bedömningsstöd och annan screening. Detta för att eleverna ska kunna uppnå maximal 
utvecklingspotential efter individuell förmåga. Genom att öka lärartätheten i åk 1 och 2 ser vi 
stor potential till hösten. Detta gynnar såväl låg- som högpresterande samt särbegåvade elever.  

 
 

 
Specialundervisning  

Analys 

Vi har god tillgång till specialundervisning och elevkonferenser med vår specialpedagog 
fungerar väl som en viktig del i denna process. Lärare i åk 1 och 2 tillsammans med 
specialpedagog har gjort ett årshjul över aktiviteter (framtagande av test, genomförandet, 
dokumentation och stödåtgärder), detta har medfört en tydlighet i vem som gör vad och när. 

 

Förbättringsområde  

När vi har gjort bedömningsstöd och även andra tester brister det till viss del i uppföljandet av 
dessa i vår undervisning med elever. Vi behöver utforma vår undervisning i högre korrelation 
med elevers/gruppens faktiska nivå på kunskaper och förmågor.  
Vi ser också fram emot det planerade tvålärarskap vi kommer ha under en del lektioner. Det 
skapar goda förutsättningar att bedriva en differentierad undervisning som skapar goda 
förutsättningar för alla elever. 

 
Funderingar kring schema 
Halvklasser är värdefulla då vi kan arbeta mer laborativt och samtidigt få god studiero. Bra 
starttid och positivt med morgonsamling som inleder dagen och rymmer “shape of 
the day-genomgång”. Fördjupningstid med lagom antal elever (16-18) Hinner visa och arbeta 
med montessori- och andra konkreta material.  

 

2.3 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE 
De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla 
elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del 
i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Lgr 
11 



 
Så här har vi arbetat under året 
Klasserna har haft klassråd varje månad. Åk F-2 har haft elevrådet Lilla Ekbackenrådet, åk 3-5 
har haft elevrådet Stora Ekbackenrådet varje månad. Frågor som kommit upp från elever och 
klassråd har behandlats, ibland gått tillbaka till klasserna på vidare ‘remiss’, innan beslut tas. 
Många önskemål och behov har kunnat tas om hand med kort varsel av kontor och service. 
Under vårterminen startades ett rastråd där elever träffas regelbundet med representanter från 
F-5. Här har det också funnits stort utrymme att tillvarata elevers önskemål och behov samt 
bestämmande av aktuella regler t.ex. king och fotboll. 
Nedan följer i punktform exempel som ytterligare ger bilder av årets verksamhet ang elevers 
ansvar och inflytande: 
 
- fördjupningstid stor valfrihet att gå olika vägar beroende på behov och intresse 
- handledningstid valfritt för elever som vill: 

göra eller få hjälp med läxor, 
arbeta vidare med påbörjade arbeten, 
samtala med sin coach (1 gång i veckan) 

- Elevens val lyssnat in elevers idéer, visat att de har möjlighet att påverka.  
- Fördela ord lärare ger ordet istället för att den som räcker upp handen får ordet,  
- Klassklimat främja klimatet så att de tysta lockas fram att våga prata, 
- Utvärdering lärare gör frekventa utvärderingar med hjälp av t.ex. Three stars and a 

wish, tumme upp -ned, 
- elevdemokrati klassråd, Lilla och Stora Ekbackenråd och demokratiska beslut i 

verksamheten 
 

 
Analys och förbättringsområden 

 
Förberedd miljö  

Analys  

Vi vill än mer arbeta för att elever visar aktsamhet och ordning i miljön. Vi har kommit en bit på 
väg, men är långt ifrån i mål… Vi tänker att VI SOM LÄRARE MÅSTE AVSÄTTA TID för detta i 
början och slut av arbetspass. Det känns som att det fungerar bättre i klasserna men inte i 
ateljen. De nya skåp som går att öppna och stänga beroende på aktivitet i klassrum ger nytt 
hopp :) Viktigt att vi fortsätter med ett aktivt klassvärdskap i ALLA klasser för att få elever att se 
och ta eget ansvar och se nyttan och tillfredsställelsen med den egna insatsen. 
 

 

Utvecklingsområde  

Se till att vi vuxna fokuserar ordning och reda - under hela året. Se till att avsluta lektionen i tid 
för undanplock. Ev använda timetable eller låta klassvärdar ringa av lektionen i tid.



 
 

Coachskap  

Analys  

Klassens gruppansvariga pedagog även är coach för alla klassens elever. Vi reglerar tjänsterna 
på annat sätt så att det blir en lämplig och adekvat arbetsbelastning.Förutom att det blir intensivt 
under perioder av utvecklingssamtal så känns det bra, man har grepp om sina elever och daglig 
kontakt och möjlighet att följa upp. Kan bli tungt när det är många elever med extra kontakter 
med EHT och vh. Bra att vi begränsat till två möten per termin inkl förlängt utvecklingssamtal.

 
 
  

 
Elevrådet  

Analys  

Det har varit positivt med protokoll i form av delat dokument som bidragit till snabb spridning och 
återkoppling av mötet till klasser, pedagoger och övrig personal. 
I år har det fungerat bra med spridning och läsning samt agerande på protokoll. Elevdemokratin 
har varit synlig för elever med påtagliga aktioner. 
 

 
 
 

2.4 SKOLA OCH HEM 
Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de 
bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. Lgr 11 
 
Så här har vi arbetat under året 
Föräldramöten hölls två gånger, ett allmänt informationsmöte under början av hösten och ett 
möte med tema maktlekar på våren följd av samtal i klassrummen. 
KMS-bladet har lagts ut på hemsidan tillsammans med aktuella nyheter och information. Vid 
nytt blad eller nyhet meddelas alla föräldrar via mail. 
Information om skolans verksamhet, aktiviteter, arbetsområden, mål, bedömning mm, tar 
föräldrarna del av via egen inloggning till SchoolSoft. 
Elever i åk. 1 och 2 har tillsammans med informationsansvariga pedagoger skapat månatliga 
klassreportage som delats med vårdnadshavare. Coachen har en samordnande funktion för 
elevens utveckling, både kunskapsmässigt och socialt. Beroende av behov och förutsättningar 
sker kommunikationen via SchoolSoft, mail, telefonsamtal och möten. 
 



Nedan följer i punktform exempel som ytterligare ger bilder av årets verksamhet: 
 
- överlämning när byte av coach sker 
- ett arbetslag som har elevkonferens varje vecka där situationer lyfts 
- flera coacher har särskild kontakt med vårdnadshavare utifrån IUP och sociala, 

beteendemässiga mål 
- lärplattform innehåller IUP  
- liten skola, alla känner alla, många möjligheter till informella samtal, 
- vid behov lyfts socialt från utvecklingssamtalet, till ett eget möte, så att 

utvecklingssamtalet får fokusera det kunskapmässiga, och nästa samtal det sociala 
och beteendemässiga 

- föräldramöten, föreningsstämma, föräldrar i styrelsen 
- kompetensbanken (föräldrar som föreläsare, undervisare och expertis att 

konsultera) 
- föräldrar involverade i studieresor, klassresor, bidrar med arbete för insamling av 

medel 
 
 
Analys och förbättringsområden 
 
Kommunikation med hemmet 

Analys  

I år har åk 1 och 2 gjort liknande klassreportage, med Educreation, som skickats hem ca 1 
gång/månad. Det har varit en medveten handling att de ska vara likvärdiga till form och 
omfattning inför våra mottagare - vårdnadshavare. Vi upplever att arbetet med att sätta ihop ett 
klassrepotage har givit elever metaperspektiv på sitt arbete och lärande. 
Vi är en smula nedslagna över att det inte är fler vårdnadshavare som går in och tittar på 
reportagen. Skiftar ibland. Vi finner dem ändå fylla en viktig funktion för eleverna och det gör att 
det känns mödan värt.  
 
 
 
2.5 ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN 
Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att berika varje 
elevs mångsidiga utveckling och lärande. Lgr 11 
 
Så här har vi arbetat under året 
Handlingsplan för rutiner vid stadieövergångar finns formulerad, t.ex. fadderskap mellan 
blivande f-klass och åk 1 med diverse aktiviteter och förberedelser. 
Skolgemensamma aktiviteter i F-9 perspektiv genomförs varje läsår. 
 



Nedan följer i punktform exempel som ytterligare ger bilder av årets verksamhet: 
 
- ett väl utarbetat inskolningsprogram för blivande f-klass under vårterminen med ett 

antal skolbesök 
- elevkonferens varje vecka med specialpedagog, grundskolepedagoger och 

personal från skolbarnomsorgen. 
- ämneskonferenser F-9, för en röd tråd från unga till äldre elever under studiedagar 
- APT all personal samlade mot gemensamt mål 
- Skolutvecklingsgrupper och ansvarsgrupper såsom bibliotekgsgrupp, utemiljö, 

skolmåltid, miljö - hållbarhet, traditioner. 
- lärarrummet, korridoren, kaffemaskinen, med många informella möten 
- överlämnandekonferens i augusti för 5-åringar till f-klass och åk 2 - åk 3 

kunskapsmässigt och socialt 
- fadderskap mellan åk 2 och f-klass 
- specialpedagog är väl informerad, dokumenterar och för vidare information om elever 
- aktivitetsdag, över åldersgränserna f-9 
 
Analys och förbättringsområden 
Inskolning av blivande förskoleklass  

Analys   

Vi upplever att vi har hittat en bra och lagom form för inskolning som andas trygghet och glädje 
för både faddrar och fadderbarn. Blivande pedagog hälsade på femåringarna på en samling i 
förskolan innan informationsmötet med föräldrar i maj.Vi använde faddergrupper. Två elever 
från åk 1 var faddrar till två elever i femårsgruppen.  
Vid första skolbesöket fick eleverna reda på faddergruppernas sammansättning. Det var positivt 
att eleven nu var en av fyra/fem i en grupp, tidigare hade vi parvis faddersystem vilket ibland 
ledde till utsatthet och risk för otrygghet. Den här modellen skapar trygghet.  
Femåringarna besökte skolan under två lektioner, i respektive halvklass som tillsammans bildar 
en helklass. Åk 1 och femåringarna hade även en lekförmiddag.  

 
 

2.6 SKOLAN OCH OMVÄRLDEN  
Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja 
fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de 
gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med 
arbetslivet och närsamhället i övrigt. Lgr 11 
 
Så här har vi arbetat under året 
Det finns en policy för skolresor, studieresor och klassresor. De traditionsenliga studieresorna till 
- Äskhults by och Tjolöholms slott mycket uppskattade och givande och tillför konkreta 

upplevelser av tid och rum. 



  
Vetenskapsfestivalen Vi deltar i något av det årliga utbudet av aktiviteter  
Kullaviks kyrka Vi besöker närområdets kyrka vid kristna högtider för att ta 

del av kultur och traditioners upprinnelse. Julspel och 
allsång. F-klass har varit på konserthuset samt bibliotek.  

Institutioner 
Naturområden Förskoleklassen har arbetat aktivt med det förlängda 

klassrummet vilket inneburit hela utedagar med besök 
enligt ovan. 
  

Samhälle Föräldrar har kommit och berättat om sina yrken. Elever  
ställer guldfrågor. Vi har använt dessa ibland när vi haft 
olika yrkesgrupper på besök i skolan, elektriker, takläggare 
m fl. Detta kan vi göra oftare. 

 
 
Analys och förbättringsområden 
Det förlängda klassrummet  

Analys  

Vi har ett väl fungerande arbetssätt med inslag av studiebesök och även en del besök utifrån. 
Vi har funderingar över om Tjolöholmsbesöket kanske bara visar hur de mer välbemedlade 
levde, men samtidigt visar Äskhults by ett enkelt bondesamhället.  

 

Utvecklingsområde   

Ev besök  på Onsala rymdobservatoriet? 
 

2.7 BEDÖMNING OCH BETYG 
Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella kunskapskrav som 
finns för respektive ämne. Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika kunskapskrav 
för olika betygssteg. Lgr 11 
 
Så här har vi arbetat under året 
Som delvis beskrivits tidigare under Kunskaper har vi arbetat målmedvetet med bedömning för 
lärande. Det är en helhet som innefattar allt från tolkning av läroplan, till hur undervisningen 
läggs upp, hur den faller ut, i vilken grad eleverna utvecklas mot målen, formativ bedömning och 
kommentarer till eleverna och åtgärder utifrån det. 
Nedan följer i punktform exempel som ytterligare ger bilder av årets verksamhet 
 
- olika tester; Sv Fonolek f-klass , KUL sv år 2 ht , H5 år 2, stavningstest år 1 och år 2, 
Ma Diamant åk 1 o åk 2, Bedömningsstöd Ma Sv åk 1 och åk 2 



- bedömning för lärande, med formativa kommentarer 
- få syn på elevers lärande, t.ex. självbedömning, diagnoser, muntliga redovisningar i stor och 
mindre grupp, “three stars and a wish”, tummen upp... 
- information på vår lärplattform, formativa kommentarer i de skriftliga omdömen som publiceras 
för vårdnadshavare i samband utvecklingssamtal. 
- coachande förhållningssätt med IUP, lära känna-samtal i f-klass, utvecklingssamtal, 
uppföljningssamtal och coachsamtal, mer eller mindre formella. 
 
Analys och förbättringsområden 
 
Bedömning för lärande 

Analys  

Här-Hit-Hur-modellen skapar tydlighet i skriftliga omdömen.  
Här är du! Var eleven befinner sig i sin utveckling av kunskaper och förmågor  
Hit ska du! Vad som är nästa steg för eleven 
Hur gör vi? Hur det kan gå till och göras möjligt (elev och skola) 

 
Vi har en tydlig och effektiv form för skriftliga omdömen i åk 1 och 2. Tydlig så att det för 
målsmän och elev är helt klart om eleven i åk 2 har nått målen eller ej:  
Eleven bedöms nå kunskapskraven i åk 3 under förutsättning att utveckling sker i nuvarande 
takt  
- osäkert 
- ja.  
Omdömen skrivs en gång om året. Vi har effektiviserat arbetet genom att göra likvärdiga 
bedömningar enligt en mall som givit en mer rimlig dokumentationsbörda och som blivit mer 
tydliga och lättförståeliga för elever i åk 1 och 2. 

  



Prioriterade fokusområden för verksamhetsåret 
2019-2020 på Lilla Ekbacken F-2 
 

Att göra  
rätt saker  

i rätt tid  
med rätt elever  

på rätt sätt.  
Fokus 1  

Att stödja elever som i tester och screening påvisar brister i sin kunskapsutveckling inom läsa, 
skriva och räkna och därmed stärka deras måluppfyllelse. 
Att vi i enlighet med den nationellt stadgade Läsa-skriva-räkna garantin fångar upp dessa elever 
i tid och sätter in verksam undervisning. Så här gör vi:  
 

● Vi utformar verksamma modeller för differentierad undervisning så att vi i högre grad kan 
arbeta förebyggande så att fler elever når godtagbara kunskaper och förmågor.  

● Vi vässar vår struktur för hur screening och testers utfall bättre speglar sig i lärares 
undervisning och elevers lärande. 

 

Fokus 2 

Att vår undervisning från åk F-9 hänger samman och bygger på en systematik där läraren är 
trygg och konsekvent med att arbeta i enlighet med  KMS Gröna ämnestrådar. KMS gröna 
ämnestrådar är en  dokumentationsform som utgör en systematisk grund för alla ämnens 
undervisning där det klart och tydligt framgår vilket centralt innehåll samt vilka kunskapskrav 
som ryms i vilken årskurs. Även ämnens prioriterade utvecklingsområden och 
utvecklingsarbetens processer dokumenteras här.  

   
 

Fokus 3 

Fortsatt arbete med att utveckla lärares och elevers digitala kompetens. 
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