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Elever och organisation
Verksamheten har omfattat 76 elever fördelade 40 flickor och 36 pojkar. Arbetsenheten för åk
3-5 inklusive fritidsklubben är en av skolans fyra arbetsenheter. De övriga är förskolan,
grundskolan åk f-2 och grundskolan åk 6-9. Fritidsklubben bildar en mindre enhet inom åk 3-5
(55 barn, något färre under våren).

Personal
Arbetslaget har bestått av 7 grundskollärare, samt viss undervisning i praktisk- estetiska ämnen
av 3  lärare ur arbetslaget för åk 6-9. Det innebär sammantaget att enheten haft en
personaltäthet på 14,4 elever per lärare (5,4 heltidstj.). Till detta (som inte är inräknad i den
siffran) har det funnits 2-3 extra resurser i form av elevassistenter och fritidspersonal under
större delen av skoltiden.



Ledning
Rektor har haft det övergripande ledningsansvaret och är chef för all personal. Samordnare har
haft ansvar för drift och daglig ledning i enhetens inre arbete motsvarande 10% av sin
heltidstjänst. Skolans specialpedagog har ett särskilt ansvar att leda enhetens värdegrunds-
och likabehandlingsarbete såväl som arbetet med elever i behov av särskilt stöd, att handleda
personal.

Lokaler
Varje klass har ett hemklassrum. Fritidsklubben har sin verksamhet i två av klassrummen. Det
finns ett par grupprum och ett enskilt rum att tillgå. För idrott och praktiskt estetiska ämnen har
skolan specialrum som alla elever på skolan använder. Därtill kommer en stor och varierad
skolgård som även hyser ett uteklassrum.



Prioriterade fokusområden för verksamhetsåret
2019-2020 på Stora Ekbacken 3-5

Att göra
rätt saker

i rätt tid
med rätt elever

på rätt sätt.

Fokus 1

Läsåret 19/20 organiserar vi bemanningen för att främja att elevers lärprocesser blir
individuellt anpassade med hög lärkvalitet och därmed bidrar till höjd måluppfyllelse för
den enskilde eleven, oavsett var hen befinner sig i sitt lärande och personliga utveckling.

Vi genomför riktade insatser för elever som i test och screening uppvisar brister i sin
kunskapsutveckling inom läsa, skriva och räkna. Detta möjliggörs bl.a. genom en ökad
bemanning av pedagoger under ett flertal lektioner, i syfte att bedriva differentierad undervisning
där elever i behov av särskilt stöd i sitt lärande får stöd för att som lägst nå lägsta kravnivå.
Undervisning sker i klassrum eller annat rum i form av flexibla grupper som sätts samman
utifrån individers aktuella behov. Det finns även möjlighet i organisationen för elever med
särskilda behov, utifrån beslut av specialpedagog och aktuell coach, att arbeta avskilt i mindre
rum med stödpedagog. Dessa elever har med sig arbetsuppgifter från ämnesansvarig lärare.
Under dessa pass erhåller eleven dessutom enskilt stöd i syfte att utveckla ökad självkänsla,
självinsikt samt självförtroende och självständighet.
Vi genomför även riktade insatser för elever som i test och screening uppvisar mer än
godtagbara kunskaper. Den ökade bemanningen av pedagoger i framförallt skolans kärnämnen
skapar även här goda förutsättningar för ett differentierat lärande.

Det här har vi gjort

Vi har med hjälp av verktyget Legilexi infört en utökad och fördjupad kartläggning av elevers
kunskaper och förmågor inom läs och skriv. Det innebär att vi numer testar tre ggr/år vilket ger
oss en uppföljande samt mer effektiv och tydlig kartläggning av såväl gruppers som enskilda
elevers förmågor och behov. Vi får även tillgång till aktuellt kopplade vetenskapliga artiklar samt
förslag på övningar att arbeta vidare med beroende på vilka resultat gruppen/individen
uppvisade i test.
Kollegiet har gått på föreläsning av Legilexi om Lära barn läsa, alla har fått boken



som utgjort grund för en del av det kollegiala samarbetet
under didaktiska konferenser. Lärare i svenska har utvärderat resultaten vid de olika
testtillfällena och reflekterat över och analyserat såväl resultaten som den egna
undervisningspraktiken och utifrån denna process börjat se över och omforma sin undervisning.

Vi har infört tvålärarskap i skolans teoretiska ämnen i övervägande helklasser men även i
veckovisa men enstaka halvklasser. En lärare har ämnesansvaret och den andra har varit
kompanjonlärare. Detta har möjliggjort att dela klassen i flexibla grupper - utifrån elevers behov
av stöd och stimulans. Tvålärarskapet har även nyttjats till att arbeta enskilt med elever i
klassrummet och/eller avskilt i mindre grupp eller enskilt utanför klassrummet.
Vi har samarbetat i tvålärarskapet kring att hitta lämpliga uppgifter för elever med olika behov
som uppstår efter hand, även elever med särbegåvade drag.
Enstaka elever har arbetat delar av lektioner med resurspedagog i klassrum eller i mindre rum.

Analys

Den utökade och fördjupade kartläggningen har fått kollegiet att känna större säkerhet gällande
elevers faktiska kunskaper och förmågor i framförallt läsning men även i stavning. Ett antal
elever i åk 4 och 5 låg bekymmersamt lågt i avkodning och läsförståelse, detta har påverkat
undervisningens utformning så att den bättre motsvarat dessa behov. Testningen påvisade
elevers svårigheter på ett mer detaljerat sätt än vad forna tester kunnat göra. Testverktyget är
lärarens eget, förr var det ofta specialpedagog som manuellt testade, rättade och därefter
överlämnade resultat. Att testningen nu är digital gör det snabbt och smidigt för läraren att själv
genomföra och utläsa resultat, detta bidrar till att läraren kan ta ett större och mer omedelbart
ansvar i att ta fram en adekvat undervisning. Det finns nu en gemensam kunskapsbas i kollegiet
från åk 1-5, vad gäller elevers läs och skrivutveckling och det känner vi är en styrka för vår
gröna tråd och elevers lärande och måluppfyllelse.

Tvålärarskapet har fungerat både bra och mindre bra. Det har fungerat bra när ämneslärare har
planerat differentierat lärande med varierade uppgifter, där har två närvarande pedagoger
underlättat genomförandet av och höjt kvaliteten på elevers lärande. Tvålärarskapet har
samtidigt blivit en räddning då enheten varit drabbad av personalfrånvaro under inte bara
vårens pandemi utan även under hösten - 19. Att det funnits lärare i “huset” som kunnat ta vid
har lett till att våra elever haft en fortsatt trygg undervisning med kända lärare och god kvalitet -



även om undervisningen inte blev den vi hade sett framför oss i tvålärarskapet. Vi kan se att vi
inte alltid utnyttjat vårt tvålärarskap fullt ut och funderar på vad som påverkat:

- Vi har sett hinder i att inte kunna dela upp oss i flera klassrum och det har begränsat
oss. Men kanske har vi lagt för stort fokus vid att dela upp oss fysiskt i olika lokaler?

- Den höga personalfrånvaron under läsåret bidrog till att tvålärarskapet uteblev ganska
ofta.

- Som lärare har vi inte samplanerat i tillräckligt stor utsträckning. Kollegiet önskar mer
schemalagd planeringstid än den som givits men samtidigt kan vi behöva bli mer flexibla
när det gäller att försöka hitta tid tillsammans då det inte till fullo kan rymmas inom våra
schemalagda lektioner/konferenser.

Med utökad kartläggning av elevers språkliga kunskaper och förmågor ser vi tydligare de elever
som är i behov av stöd och/eller stimulans. I ma-undervisningen har det varit en enorm fördel att
vara två pedagoger för möjligheten att arbeta individanpassat och i mindre grupp när det krävts.
Tvålärarskap är en bra vision och form men det räcker inte med att bara skapa smågrupper av
elever vi behöver stärka vår förmåga att differentiera vår undervisning.

Utvecklingsområden

Resultaten av vår utökade testning och kartläggning av elevers läs- och skrivutveckling behöver
i större grad speglas i den undervisning vi bedriver. Vår analys och reflektion bör i högre grad
påverka utformandet av den undervisning grupper och elever därefter ska ta och vara del av.

Tvålärarskapets syfte och upplägg behöver förtydligas och ytterligare förankras i hela
arbetslaget. Arbetslaget behöver mötas kollegialt och hitta strukturer för samarbete i
tvålärarskapen. Detta är ett förändringsarbete och en process som utmanar och behöver få tid
och ta tid. Att i tvålärarskapet kunna organisera och samplanera regelbundet både “en-till-en
undervisning”, smågrupper  och en allmänt differentierad undervisning utefter elevernas behov
skulle öka måluppfyllelsen hos eleverna.

Vi vill lära oss mer om teori och metoder för differentierad undervisning.



Fokus 2

Vår undervisning från åk F-9 hänger samman och bygger på en systematik där läraren är
trygg och konsekvent med att arbeta med i enlighet med LGR 11 utifrån KMS Gröna
ämnestrådar, en dokumentationsform som utgör en systematisk grund för alla ämnens
undervisning där det klart och tydligt framgår vilka syften, centrala innehåll samt kunskapskrav
som ryms i vilken årskurs. Även klassers måluppfyllelse, resultat av NP samt viss screening
ryms här och går att följa från år till år. Alla ämnens prioriterade utvecklingsområden och
processer dokumenteras här med syfte att det löper en grön tråd genom elevers lärande och
lärares undervisning.

Det här har vi gjort

Vi har haft flera och tätare avstämningar i ämnesgrupper under läsåret i och med det nya
upplägget av Gröna tråden. Vi har arbetat med delmål och slutmål med reflektion och analys. Vi
har deltagit i vissa moment av NP åk 6 för att se vart vår undervisning ska leda.

Analys

Med årets upplägg av Gröna tråden har vi skapat bättre fokus på det vi bestämt, delmål
skapade större handlingskraft och avbockningsmöjlighet..

Önskemål att vi arbetar vidare med Gröna tråden på enhetens didaktiska konferenser för
kollegialt utbyte med diskussioner där vi kan lyfta fram goda exempel på
lektioner/uppgifter/arbetssätt behövs och där vi gemensamt kan lyfta svårigheter och hjälpas åt
kollegialt. Vi har ibland olika uppfattningar om lägsta kravnivå samt utformning av omdömen och
önskar mer tid att tillsammans diskutera det.

Utvecklingsområden

Mer kollegialt lärande önskas. Nästa år handlar det kanske om differentierad undervisning och
om bedömning för lärande.

Vi önskar mer tid på analyser av NP i åk 3 och 6 för att nå samstämmig bild om “lägsta
krav-nivå”. Det är mycket lättare att se progressionen och att vara säker i sina bedömningar när
man både deltagit och sambedömt de nationella proven. Kanske kan vara så att åk 5



ämneslärare deltar varje år som en återkommande rutin?

Vi ska fortsätta att bygga upp elevernas ordförråd samt fortsätta med någon typ av
intensivträning gällande läsning! I åk 3 har vi relativt många som behöver jobba med
avkodningen och träna upp sin läshastighet. Vi behöver se över hur vi lägger upp
undervisningen för det.

Fokus 3

Fortsatt arbete med att utveckla lärares och elevers digitala kompetens.

Det här har vi gjort

Vi har haft Elevens val med programmering. (Hour of code, Scratch, Spheros och Microbits).
I teknik i åk 3 har vi arbetat med Programmera mera-serien samt Hour of code.
Klasser har använt sig av Google Classroom som ett digitalt klassrum där de kan läsa
anvisningar och presentera sina arbeten. Vi har arbetat med Kahoot och filmskapande med
green screen. Vi har använt NOMP för färdighetsträning i matematik och Magic för undervisning
i engelska.
Vi har betonat användandet av källor och källhänvisningar i flera ämnen, även källkritik ingick.
Inför en ev stängning av skolan pga pandemin började vi så smått använda videoekonferenser

Vår förstelärare i digitalisering har erbjudit oss kompetensutveckling, rådgivning, träning och
frågestund på torsdagars DropIT. Vi har även kunnat komma med önskemål om vad vi önskar.
En frivillig men utlagd tid på schemat inom A-tid.

Analys

Vi bedömer att eleverna når kravgräns för programmering då den inte är särskilt hög gällande
visuella programmeringsmiljöer - men varför nöja sig?
Eleverna har blivit trygga i arbetet med classroom och detta gäller nog flertalet lärare också.
Överhuvudtaget är våra elever nu trygga i att hantera t.ex. skriv- och sökfunktioner.
Green screen-väggen fungerar dåligt pga dåligt ljus i rummet. Om uppdelning av datorer och
Ipad av smittskyddsskäl fortsätter i höst så blir det svårt med filmskapande för åk 4 och 5.

Vår förstelärare funderar på hur givande årets  Drop iT var då det var lägre antal deltagare
under våren. Det tror vi har med pandemin att göra och vi försökte att undvika att sitta i
blandade konstellationer.



Utvecklingsområden

Hade varit bra att utveckla Google Classroom mer och hitta gedigna exempel på hur andra
arbetar med plattformen och olika typer av uppgifter. En mer frekvent användning av
inläsningstjänst, Claroread m.m. Vi behöver en genomgång uppfräschning kring hur vi hittar
dessa hjälpmedel och hur de fungerar. Samt ha programmen i våra egna datorer så man kan
testa själv. Något för Drop it och didaktiska konferenser?

Vad gäller vår digitala konferens DropIT kanske mer flexibilitet hade gjort möjligheterna större?
T.ex. för individuell handledning. Ibland visste man inte vad som skulle erbjudas i tillräckligt god
tid… kanske bör finnas en långtidsstruktur med några fasta “genomgångar” och däremellan
möjlighet till individuellt/gruppvist stöd?

Underlag för kartläggning, utvärdering och analys
Protokoll/minnesanteckningar - Under läsåret har vi haft en stående punkt på alla
ledningsgruppsmöten och didaktiska konferenser som handlar om enheternas arbete med valda
förbättringsområden och gemensamt prioriterade mål.

Specialpedagogen har varit med vid konferenser för att  följa upp och kartlägga elevernas
kunskapsutveckling och det sociala klimatet i fritidsgruppen med uppföljningar av prioriterade
elevers sociala och kunskapsmässiga utveckling. Samtliga möten protokollförs.

Under våren har följande kartläggning gjorts;
KMS elevenkät som ställt frågor relevanta för enhetens arbete. Utvärderingsmöte i arbetslaget i
slutet av terminen där vi diskuterat årets arbete och resultat, där analyser gjordes samt där
tänkbara utvecklingsområden framtogs.

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.

Nedan i punktform exempel som ger bilder av årets verksamhet:

- Värdegrundsarbete på Grupptid (G-tid), samlingar, kamratstödjarmöten och andra
lektioner. Arbete med dilemmasagor, 4-hörn, drama m.m.

- Pedagoger är gruppansvariga för en klass, med särskilt ansvar för klassens klimat.
- Coachning, inte bara kunskapsmässig utan även social och beteendemässig

under Handledningstid (H-tid).



- Elevkonferens varannan vecka med specialpedagog,
- Specialpedagog med på Klubbens konferens varannan vecka.
- Stora Ekbackens Ordningsregler, även tillgängliga för föräldrar i “Välkommen till …”
- Medvetna placeringar vid arbetsplatser, samlingsmattor, korridor, matplats, i led.
- Årskursvis handledning med specialpedagog varannan vecka för lärare och

resurspedagog.
- Nyanställd personal har handledning med specialpedagog 30 min/vecka.
- Fasta utannonserade rastlekar med rastvärd flera gånger per vecka.
- Gemensam aktivitetsdag åk f-9, lekar och samarbetsövningar på skolgården.
- Tydligt strukterade placeringar av rastvärdar

Analys

Vi sätter stort värde i att uppmärksamma och ta tag i konflikter omgående. Den medvetna
hållningen och höga kompetens personalen besitter, i kombination med många stora hjärtan,
borgar för effektiva och engagerade insatser; både förebyggande dels i grupp, dels individuellt
enligt ovan, men även när något har gått snett mellan elever. Vår gemensamma uppfattning,
som styrks av elevernas bild i vårens elevenkät visar att eleverna trivs mycket bra på KMS, de
har kompisar att vara med.

Förekomsten av mobbning är mycket låg, och det har vi vårt medvetna arbete i enlighet med
Likabehandlingsplanen att tacka för. Däremot har vi ett visst mått av kränkande beteende;
verbala uttryck, gester och beteenden. Vi ser att detta är en spegling av hur man ofta uttrycker
och beter sig i elevernas värld; på nätet, i serier och på sociala medier.  Detta är möjligen en av
orsakerna, men oavsett varför, behöver vi fortsätta vårt arbete med detta område kommande
läsår; se över hur vi kan tydliggöra detta i Likabehandlingsplanen, välja metoder utifrån aktuell
forskning och beprövad erfarenhet, fortsätta pröva och utvärdera.
KMS fotbollsregler har satt sig och gjort att klimatet blivit bättre, de passas bättre, högre
delaktighet i spelet, fler elever vill spela fotboll såväl tjejer som killar. Skolfotbollsreglerna är
tydliga för eleverna, även konsekvenserna. Även King har numer KMS-regler som förändrat
spelet till det positiva.

Utvecklingsområden

Tänkbara utvecklingsområden att fokusera nästa läsår:
- Se över marknadens tillgängliga material och metoder för att på ett än mer framgångsrikt sätt
arbeta med värdegrund. Sofia H visar konfliktlösningsmodeller Ilse Haakvoorts bok
“Konfliktlösning”.

-Fler gemensamma aktiviteter på St. Ek för att skapa vi-känsla. Åldersblandade aktiviteter så vi
skapar relation till de elever vi inte undervisar. Behöver inte vara stora projekt utan små saker
som någon enstaka lektion eller liknande.
Önskemål om fler pedagogledda rastaktiviteter för de äldre eleverna i åk 3-5.



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.

Nedan i punktform exempel som ger bilder av årets verksamhet:

- årskursvis undervisning, tematisk undervisning inom klassen samt Elevens val,

- H-tid, en frivillig stund och en extra möjlighet för eleverna att: fortsätta med arbete som
igångsatts under lektioner, få hjälp med läxa, få individuellt stöd av ämneslärare med
ytterligare förklaringar och handledning, arbete med egna mål överenskomna under
utvecklingssamtal, arbeta utifrån formativa kommentarer för vidare utveckling, osv,

- ofta frihet för eleverna att välja form att redovisa, ett flertal analoga
presentationstekniker samt olika digitala hjälpmedel,

- möjlighet till individualisering och fördjupning i ämnen under ämneslektioner

- vi använder oss av EPA-modellen samt exit-tickets som ett sätt för eleverna att reflektera
och diskutera.

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

- delad ambition i arbetslaget att eleverna ska utveckla trygghet att stå inför en grupp
och prata, redovisa, utnyttja digitala hjälpmedel,

- ämnesövergripande teman, t.ex.:
“Rädda ägget” (teknik, svenska, no, matte, bild),
“Forntiden” (so, bild, svenska),
“Vikingatiden” (so, bild, svenska)
“Världsreligionerna” (sv, rel, bild)
“Sverige och Europa (so, sv)
“Växter och djur” (sv, no, bild)

- kultur genom konsert- och teaterbesök.
- Temadag: livets utveckling



Exempel från lärarnas egna beskrivningar och analyser

Denna terminen har vi arbetat ämnesövergripande med texttyper i svenska och SO. I svenskan
arbetade vi med former och struktur för bland annat faktatext. Vi läste även olika faktatexter för
att få en djupare förståelse. När vi sedan skulle skriva våra faktatexter i SO hade vi redan
strukturen klar för oss och jag upplevde att vi kunde lägga mer fokus på att vara källkritiska och
att söka den information som vi verkligen ville använda i våra texter.

Att arbeta digitalt på olika sätt (exempelvis: titta på reklam som är riktad till oss, olika texter,
programmera) har utvecklat elevernas förståelse för den digitala världen vi lever i. Vi har bland
annat arbetat med kritisk tänkande kring olika texter och vad en text faktiskt är? Vad möts vi av
idag? Hur påverkar detta oss? och framförallt vad innebär det att vara kritisk? I
programmeringen har utmaningen varit att eleverna har haft svårt att pröva sin kunskap för att
sedan ompröva. Det var en utmaning då många av eleverna tröttnade på vägen (varför kan man
fråga sig). När vi under olika tillfällen aktivt arbetade med programmering har eleverna fått testa
på detta och att det finns olika vägar att gå. Det är en utmaning att inte veta från början hur man
ska gå tillväga eller hur saker och ting ska lösas. Otroligt bra lärtillfälle för eleverna att få just
pröva och ompröva sin kunskap.

I SO-undervisningen har jag fokuserat mycket på att eleverna ska förstå och kunna använda sig
av ämnesspecifika begrepp. Genom varierade övningar och uppgifter såsom begreppslistor,
Quizlet, Kahoots, memory m.m. och att jag ofta påtalar vikten av att använda begrepp så har jag
sett mycket goda resultat på det kunskapskravet. Eleverna har verkligen tagit till sig ett stort
antal begrepp som de sedan använt i sina egna texter och presentationer.

I år har jag låtit de muntliga redovisningarna få ta större plats i undervisningen. Eleverna har fått
göra bl.a film och podd vilket de tyckt varit roligt och därmed ökat deras motivation. Film och
podd blir ett forum för de elever som har lättare att uttrycka sin kunskap muntligt att få skina lite
extra. Kunskapskrav som att resonera, dra slutsatser och se samband har jag tidigare upplevt
varit svårt för många när de ska göra det skriftligt medan det har kommit mer naturligt när de
istället får möjligt att göra det muntligt.

I år har jag delat mina google-presentationer som jag använder på genomgångar med
klasserna. Mina presentationer innehåller mycket bilder och en del begrepp som jag berättar till.
Jag har tydligt märkt att eleverna minns mycket bättre de genomgångar där jag fungerar som en
“ berättare” än där jag mer “undervisar”. Många elever minns berättelserna till bilderna och kan
senare, med hjälp av bilderna, återberätta för mig och visa den faktakunskap de lärt. Jag tycker
framförallt att det har visat sig i elevernas faktakunskap men också att deras förmåga att lyssna,
ställa frågor m.m. utvecklats positivt.

Att jag varit tydligare med vad vi ska göra och varför, samtidigt som jag bjudit in eleverna till att
vara med och påverka hur arbetet ska utformas.



Eleverna i klassen delar gärna med sig av sina egna tankar och frågor. Detta leder till ett ett gott
klassrumsklimat, med lärande i fokus.

I NO-undervisningen arbeta laborativt, att ställa frågor, genomföra en laboration och dra
slutsatser. Detta bidrar till att eleverna blir nyfikna och engagerade för att ta reda på ny kunskap.
De lär sig att ta ansvar för processen och att hålla ett kreativt och öppet förhållningssätt för hur
resultatet visar.
Att eleverna utvecklat de grundläggande kunskaperna i matematik såsom haft regelbunden
metodträning i multiplikationstabellerna, decimaltal, bråktal och procent. Även haft kontinuerlig
problemlösning

En metod som jag märker främjar elevers kunskapsutveckling i t ex problemlösning i matematik
är EPA-modellen, då man som elev har möjlighet att först fundera och försöka lösa uppgiften
enskilt för att sedan kommunicera sina tankar till en kompis där eleven  jämför sina metoder och
resonemang och sedan lyfts tankarna i helklass där pedagogen summerar, knyter ihop och ger
tips om bra/mindre bra metoder/resonemang/problemlösning att använda sig av.

Analys

På studiedagarna har vi som lärare i ämnesgrupper f-9 träffats för se över det centrala
innehållet i alla skolans ämnen samt sett över när vi tar upp vad. Vi har utvärderat
måluppfyllelsen ur ett helhetsperspektiv, på individ- och gruppnivå genom systemet; vad våra
eleverna lyckas bra med, vad vi kan fokusera för att ge dem ännu bättre förutsättningar. Detta
har uppskattats och vi ser ett stort utbyte mellan lärare i olika årskurser, olika stadier.

Vi har analyserat resultat från nationella prov och utifrån dessa planerat för fortsättning i
undervisningsupplägg, både ‘neråt och uppåt’ i årskurserna. Ett mycket uppskattat upplägg då
dilemman för bedömning och kvalitativa nivåer lyfts och värderas, detta ger en tryggare situation
för bedömande lärare och en mer rättssäker bedömning. Då vi på liknande sätt förra året
analyserade och delade information likt denna mellan stadier, ser vi att detta varit positivt för vår
‘gröna’ tråd och ökade kvalitet i undervisningen under året, och kommer fortsätta med detta.

Utifrån kartlägging med Legilexi ser vi att elever inte hann läsa en större mängd text på angiven
tid och därför bör utvecklingsområde fortsatt vara läsflyt och läsförståelse av olika texttyper.
Främst faktatexter men också träna på uthålligheten som nämns. Även stavning bör fokuseras -
detta kan vi hjälpas åt med i flera ämnen, dela med oss av goda exempel på hur vi arbetar med
just stavning på olika sätt.
Vi inventerar vårt konkreta material i de olika ämnen för att hjälpa varandra kollegialt att utveckla
vår undervisning.



Utvecklingsområden

- Rättning och sambedömning av nationella prov.
- Stärka elevers läs- och skrivutveckling;

-  uthållighet i att skriva och läsa större mängd text,
- grammatik, träning för ökad upplevelse och förståelse för strukturen i språket
t.ex. ändelser och tempus,
- fortsatt arbete med studieteknik t.ex. stödord, tankekartor/mindmaps för att
anteckna exempelvis under film/genomgång, återberätta muntligt och skriftligt,
repetera, sammanfatta, ha som stöd vid redovisning.

- Mer fokus på att lästräna engelska texter än glosträning.

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.

Nedan i punktform exempel som ger bilder av årets verksamhet:

- arbetsområden med möjlighet att gå olika vägar beroende på intresse och behov,

- val av litteratur för att vara både vardagsnära och lockande för flickor och pojkar,

- läraren varierar sitt sätt att ge eleverna ordet.

- främja klassklimat så att tysta elever lockas fram att våga prata (bl.a. EPA)

- pedagoger gör frekventa utvärderingar med hjälp av t.ex. Three stars and a wish, tumme
upp/ned, exit-tickets.

- klassråd, elevråd, rastråd och demokratiska beslut i verksamheten

- Kamratstödjarmöten där elever i årskurs 5 ansvarar och leder yngre elever.

Stora Ekbackens elevråd har drivits av rektor som tillsammans med elevrådsrepresentanterna
utgjort årets elevråd. Frågor som kommit upp från elever och klassråd har behandlats,
skolledning och kontor & service har skrivit in svar på frågor i protokollet, vissa frågor har 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.



Utvecklingsområde

Tänkbara utvecklingsområden att fokusera nästa läsår:

- Synliggöra för eleverna när de har vardagligt inflytande i arbetet.
- Fortsatt (ökad) delaktighet för eleverna att anordna/erbjuda/leda aktiviteter under

rasterna för skolkamraterna, kanske via rastrådet? Alternativ/komplettering till fotboll och
King behövs!

- Fler tillfällen till gemensam skötsel/enklare städning och upprätthållande av ordning i
klassrum och hallar samt hur man hanterar och ställer tillbaka materiel (t.ex. i hyllorna,
på skoställen).

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.

Nedan i punktform exempel som ger bilder av årets verksamhet:

- överlämning när byte av coach sker,
- arbetslaget som varannan vecka har elevkonferens där situationer lyfts,
- coacher har särskild kontakt med vårdnadshavare utifrån IUP och sociala
mål,
- lärplattform innehåller skriftliga omdömen, ämnesmatriser, 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 kunskapsmässiga, och nästa samtal det sociala,
- föräldramöten, föreningsstämma, föräldrar i styrelsen, städdagar
- kompetensbanken (föräldrar som föreläsare, undervisare och expertis att konsultera),
- föräldrar involverade i studieresor, klassresor, bidrar med arbete för insamling av medel.

Föräldramöten hålls två gånger årligen där skolans uppdrag och kvalitetsarbete kommuniceras
tillsammans med övrigt innehåll på föräldramöten. Information om skolans verksamhet,
aktiviteter, arbetsområden, mål, bedömning mm, tar föräldrarna del av via egen inloggning till
SchoolSoft. KMS-bladet mailas samt läggs ut på SchoolSoft tillsammans med aktuella nyheter
och information. Coachen har en samordnande funktion för elevens utveckling, både
kunskapsmässigt och socialt. Beroende på behov och förutsättningar sker kommunikationen via
SchoolSoft, mail, telefonsamtal och möten.

Analys

Det har framkommit att föräldrar saknar en inblick i sina barns skoldag och detta är något vi tar



fasta på. Vi ser att föräldrars ökade vetskap kan stärka de så viktiga relationella banden mellan
elev-lärare-vårdnadshavare. Vi vill att elever ska vara aktiva, vi tror på bildens kraft och funderar
på klassreportrar, klassInsta… Vi önskar att dessa fönster in i verksamheten förser föräldrar
med såväl information som en god känsla för barnens skolgång.

Under läsåret har fler vårdnadshavare kunnat få en större inblick i sina barns skoldag genom
veckoblad/Instagram m.m. Pga pandemin har vårens utvecklingssamtal genomförts mellan med
enbart elev och coach, vårdnadshavare har i efterhand delgivits samtalet i skriftlig form men
även erbjudits möjlighet att komma med tankar och input både före och efter
utvecklingssamtalet. Vårens föräldramöte ställdes in av samma orsak.
Utflykter och klassresor har inte heller kunnat genomföras under denna vår p.g.a restriktioner
vid pandemi.

Ett sätt som våra föräldrar verkligen är delaktiga i, är den möjlighet vi har via Kompetensbanken
att dra nytta av deras kompetenser och erfarenheter, samt deras nuvarande arbetsplatser. Detta
läsår har vi inte utnyttjat denna möjlighet så mycket vi skulle önska, vilket kan ökas till nästa
läsår - att ha med vid planering av kommande arbetsområden. Vi ser Kompetensbanken som ett
betydelsefullt inslag i KMS VI-känsla. Vi på KMS - barn, personal och vårdnadshavare.
Tillsammans når vi längre!

Utvecklingsområden

Tänkbara utvecklingsområden att fokusera nästa läsår:
- Bli bättre på att ge vårdnadshavare inblick i barnens skoldag genom att varje klass
kommunicerar medvetet och återkommande. Kommunikation som ger information men också
en go känsla av barnens skolgång. Fönster in i verksamheten, utvärdera formerna för och söka
enkelt, tidseffektivt och samtidigt innehållsrikt verktyg. För Vi-känsla.

- Kompetensbanken, enkelt att kontakta föräldrarna i den aktuella klassen, microföreläsningar
av föräldrar, extra motiverade till att delta i sitt eget barns klass, även digital föreläsning

-  Information om skolans arbetsområden, mål, bedömning samt matriser tas upp på höstens
föräldramöten årskursvis.

2.5 ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN
Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att berika varje
elevs mångsidiga utveckling och lärande.



Nedan i punktform exempel som ger bilder av årets verksamhet:

- Åk 5 besöker åk 6 i maj, rektor informerar elever irl om moderna språk, vh i text
- överlämnandekonferens f-klass och åk 1, åk 5 och åk 6, kunskapsmässigt och socialt,
- ämneskonferenser F-9, för en grön tråd från unga till äldre elever (se ovan),
- APT all personal samlade mot gemensamt mål,
- skolutvecklingsgrupper efter behov t.ex. skolmåltid, bibliotek, utemiljö,
- samverkansmöten kontinuerligt med fackliga ombud och rektor,
- lärarrummet, korridoren, kaffemaskinen, med många informella möten,
- specialpedagog väl informerad och för vidare information,
- aktivitetsdag, över åldersgränserna f-9,
- läsprojekt, över åldersgränserna f-5,under hösten har flera klasser läst för varandra - dock har
det helt uteblivit denna terminen.

- Skolgemensamma aktiviteter i F-9 perspektiv genomförs varje läsår. (Men i år hade vi
pandemi)

Analys

Vi har välfungerande former och förutsättningar för övergång och samverkan. Vi har haft en del
nya läsprojekt över årskurser i och med Läslyftets upplägg, detta fortsätter vi gärna med då vi
ser att det skapar relationer över gränserna som leder till ett mjukare klimat på gemensamma
ytor och som dessutom främjar lusten att lära.

Utvecklingsområde

Tänkbara utvecklingsområden att fokusera nästa läsår:
- en bra start för åk 3 i den nya enheten, de nya lärarna träffar eleverna i slutet på 2:an Kan vi
nyttja faddrar/äldre elever för introduktion/stöd i vissa moment? Första lektionerna i ett nytt
ämne t.ex. slöjd/bild? Under friidrottsdag? Vid maten?

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.

Skolan har en policy för skolresor, studieresor och klassresor. De traditionsenliga studieresorna
till Ekehagens forntidsby, fästningen på Marstrand och Gränna med Visingsö, John Bauer mm,
är mycket uppskattade och givande. Vi tar del av den årliga vetenskapsfestivalens utbud av
aktiviteter och tar chansen då erbjudanden om aktiviteter utanför skolan ges.



Vi deltar årligen i Chalmers teknikprojekt “Rädda ägget”. När vi har möjlighet deltar vi i
“Schack-fyran” och “Retorikmatchen”.

Se även ovan 2.4 ang. Kompetensbanken.

Under året som gått har utflykter och studieresor varit färre än vanligt pga pandemi.

Utvecklingsområde

Sammanfattningsvis är tänkbara utvecklingsområden att fokusera nästa läsår:
- SYV ur ett f-9 perspektiv; att fortsätta följa upp och utveckla i åk 3-5. Vi ser om vi kan använda
Guldfrågor liknande Lilla Ekbacken.
- Använda Kompetensbanken i större utsträckning
- Vara mer aktiva i att deltaga i kulturella aktiviteter såsom konsert, teater, konstutställningar
samt utmaningar i form av tävlingar i t.ex. teknik och svenska.
- Montessorikonferensen, för oss pedagoger!

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.

Inför utvecklingssamtalen i åk 3 använder vi oss av Skolverkets rekommenderade mall som
innehåller de tre nivåerna “Otillräckliga kunskaper”, “Godtagbara kunskaper” och “Mer än
godtagbara kunskaper”. Markering i en av dessa nivåer, samt skriftlig kommentar kring målen i
ämnet, låg till grund för utvecklingssamtalet. I åk 4 och 5 använder vi oss av ämnesmatrisen på
SchoolSoft och framåtsyftande kommentar.

Som delvis beskrivits tidigare har vi genom att arbeta med Gröna tråden även samarbetat
kollegialt över stadier ang bedömning. 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 i ämnesmatrisen på SchoolSoft, och
åtgärder i undervisningen samt möjlighet för eleven utifrån det.

Nedan följer i punktform exempel som ytterligare ger bilder av årets verksamhet:

- Bedömning för lärande, med formativa kommentarer,
- Få syn på elevernas lärande, t.ex. självbedömning, diagnoser, muntliga redovisningar i stor
och mindre grupp, “three stars and a wish”,
- Information på lärplattform, t.ex. formativa kommentarer,



- Coachande förhållningssätt med IUP, utvecklingssamtal, uppföljningssamtal och coachsamtal,
formulering av ‘smarta’ mål.

Statistik
Vårterminen 2020 ställdes de obligatoriska Nationella proven i åk 3 in i Sverige pga pandemin.
Då testen, det rör sig om ett antal test i svenska och matematik, ändå gjordes tillgängliga valde
våra lärare att göra en del av dem som en lokal screening. Det lärare såg vid rättning och
analys bekräftade den bild de redan hade av klassens kunskaper och förmågor, måluppfyllelsen
var god för de allra flesta, flera hade mycket god måluppfyllelse. Några elevers kunskaper var
otillräckliga enligt de nationella målen för åk 3, detta var redan känt för oss och dessa elever
erhöll redan undervisning med extra anpassningar samt ett åtgärdsprogram med stödåtgärder
för dessa finns och de fick så även fortsättningsvis.

Analys

Det var en besvikelse att inte få tillgång till den kartläggning som Nationella prov utgör i vårt
analysarbete i vanliga fall. Vi genomförde en del av proven men pga  hög frånvaro av elever och
lärare (iom pandemins restriktioner) kunde vi inte göra så många som vi hade velat. Därav
kunde vi inte heller ha samma kollegiala utbyte i våra ämnestrådar utifrån resultaten av NP.

Gällande övriga ämnen och årskurser i åk 3-5 kan vi konstatera att vi i år inte lyckats få våra
elever i åk 5 att nå kunskaper på godtagbar nivå i lika stor utsträckning som tidigare. Det gäller
framför allt i svenska och engelska. Ett antal elever i åk 5 bedöms ha otillräckliga kunskaper i
något eller några ämnen, och i de fallen finns åtgärder enl. ovan. Vi har ett par elever med
åtgärdsprogram som vi ser kommer ha fortsatt behov av stöd och ändå sannolika problem att
nå godkänd betygsnivå i åk 6.
Under året som gått har vi arbetat intensivt med att skapa strukturer och kontrollinstanser för att
upptäcka bristande måluppfyllelse i tid.

Utvecklingsområden

Sammanfattningsvis är tänkbara utvecklingsområden att fokusera nästa läsår:

- Vi ser behov av ett arbetssätt där utfall av tester och screenings än mer används av oss
lärare för att utforma undervisningen.

- Vi ser behov av att arbeta mer differentierat i klassrummen
- Vi ser ett behov av att lära oss mer om bedömning.

När nya läroplanen kom för några år sedan, och ett bra tag därefter, var vi duktiga på att låta



eleverna få del av exempel på avkodade elevuppgifter/lösningar/svar och utifrån dessa träna sig
i att försöka se/bedöma vilken kravnivå de nådde upp till och vad som saknades/kunde
utvecklas. Detta kanske vore något att lägga mer fokus på igen, i syfte att göra eleverna mer
förtrogna i vad som krävs/förväntas och vad skillnaden mellan olika “svar/lösningar” är. Även vi
som pedagoger får stöd i bedömningsförmågan i dessa uppgifter. Det finns även bedömarfilmer
på Skolverkets sidor.

Prioriterade fokusområden för verksamhetsåret
2020-2021 på Stora Ekbacken 3-5

Fokusområden för åk F-5 20/21

Elevers lärprocesser är individuellt anpassade med hög lärkvalitet som bidrar till höjd
måluppfyllelse för den enskilde eleven, oavsett var hen befinner sig i sitt lärande och personliga
utveckling. För att uppnå detta kommer vi fördjupa oss i följande två fokusområden:

Differentierat lärande

Vi ska fördjupa oss i begreppet differentierat lärande och även jämföra det med
montessoripedagogikens principer om individualisering. Vi ska hitta tillämpningar för
differentiering i vår undervisning i syfte att ge högre kvalitet till elevers lärprocesser.

Bedömning för lärande

Säkerställa att vi bedriver undervisning som grundar sig på Gröna trådens kollegialt
överenskomna årskursvisa centrala innehåll och kunskapskrav. Säkerställa att vi bedömer
elevers kunskaper och förmågor kontinuerligt utifrån Gröna trådens kollegialt överenskomna
årskursvisa centrala innehåll och kunskapskrav

Lära oss mer om hur vi bedömer, hur vi återkopplar till elever.

Skapa rutiner och arbetssätt för att kartläggning av kunskaper och förmågor påverkar vår
utformning av såväl pågående som kommande undervisning.




