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Beskrivning av verksamheten 

En kort presentation av skolan. Beskriv kortfattat organisation: ledning, antal lärare och övrig personal i 
procent, behörigheter och elevunderlag (F-3, 4–6, 7–9 samt fritidshem) 

Mockfjärdsskolan är en F-9-skola med tillhörande fritidshem och grundsärskola. I samma lokaler finns 
också vuxenutbildning och IM.  
 
Skolan har under läsåret 2019/2020 haft totalt 430 elever fördelade på 138 på F-3, 122 i åk 4-6, 158 i åk 
7-9, 3 på träningsskolan och 9 på grundsärskolan. På fritidshemmet fanns 77 elever. 
 
Skolledningen består av rektor och biträdande rektor. Antalet lärare uppgår till 39 varav två är 
förstelärare. Av lärarna är ca 88 % behöriga. På skolan finns även två specialpedagoger, två speciallärare, 
två skolsköterskor, skolkurator, 12 elevassistenter (varav 4 på särskolan), fyra fritidspedagoger, tre 
språkstödjare, fritidsledare, studie- och yrkesvalsledare och skoladministratör. Totalt antal personal är 
70. 
 

Skolans vision/verksamhetsidé 

Mockfjärdsskolan är en multikulturell skola som präglas av de nya ledord som arbetades fram vid läsårets 
start, nämligen Glädje - Omtanke – Trygghet. Vi vill att skoldagen ska genomsyras av glädje, att det ska vara 
kul att gå i skolan. Alla ska visa omtanke om varandra och eleverna ska känna trygghet i och till och från 
skolan.  
 
Skolans arbete utgår från en gemensam värdegrund som syftar till att skapa goda relationer vilka leder till 
ett positivt inlärningsklimat med största möjliga måluppfyllelse. Eleverna ska känna delaktighet och 
motivation att lära, alla utifrån sina förutsättningar. Vårt hälsofrämjande arbete syftar till att stärka 
elevernas självkänsla och att hjälpa dem att utveckla en positiv och hälsosam livsstil.  
 
Vi vill att förståelse och acceptans ska genomsyra vår skola och att eleverna utvecklar ett demokratiskt 
synsätt.  Vi ser att olikheter är berikande och har därför skapat devisen ”Vi är olika – olika är bra”.  
  
Mockfjärdsskolans elever ska trivas, de ska lyckas med sina studier och nå största möjliga måluppfyllelse 
och de ska se med tillförsikt på framtiden. 
 

Uppföljning och analys av utvecklingsområdena enligt kvalitetsredovisningen 2019/20 

Redovisa och utvärdera, hur ni arbetat med de utvecklingsområdena som ni identifierade i 
kvalitetsredovisningen förra läsåret.  
Vilka lärdomar har ni gjort under läsåret?  
Sätt era resultat i relation till förbättringsområdena och se efter: hur bör ert arbete utvecklas? 
Ska förbättringsområdena vara kvar, tas bort, preciseras eller kompletteras?  
Se till att det är tydligt för utomstående varför just dessa förbättringsområden valts 

Elevhälsan ska utvärdera två mål. Det första målet är att arbeta för att Skapa god arbetsmiljö för eleverna 
och främja och förebygga deras psykiska hälsa. I dokumentet Mockfjärdsskolans plan för främjande och 
förebyggande insatser för psykisk hälsa har elevhälsan tydliggjort den gemensamma målbilden som finns 
för år 2022. Tre delmål finns: skolan genomsyras av en undervisning som med hjälp av värdegrunden 
främjar psykisk hälsa, våra elever har en god självkänsla och ett gott självförtroende samt hela skolans 
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personal är en del av elevhälsoarbetet. Andra målet som elevhälsan ska utvärdera är att Arbeta med 
inkludering och lektionsdesign.  
 
Inför läsåret 2019-2020 upprättades planen Mockfjärdsskolans plan för främjande och förebyggande 
insatser för psykisk hälsa. Vi ser att detta arbete borde synliggöras mer nästa läsår för att planen ska vara 
ett levande dokument i verksamheten. Förslagsvis kan den finnas som en fast punkt på APT och även som 
en punkt vid arbetslagens A-lagsträffar där konkret arbete kan planeras utifrån planen. Detsamma gäller för 
de tre ledord som skolan arbetade fram förra året: glädje, omtanke och trygghet, att dessa synliggörs och 
levandegörs i verksamheten.  
 
Ett annat mål är att eleverna ska känna sig lyssnade på och att de ska ha möjlighet att påverka sin 
skolsituation. Detta har skett genom hälsosamtal, kuratorsamtal och vid upprättande av pedagogiska 
kartläggningar och vid andra samtal med elever i behov av särskilt stöd. Ett utvecklingsområde för 
elevhälsoteamet är att utveckla fler gemensamma vägar för att tillsammans med lärarna arbeta för 
elevernas bästa och skapa en helhetsbild runt skolresultat, hälsa och mående. Eleverna behöver känna att 
de blir lyssnade på och samtidigt behöver skolans personal tillsammans med elevhälsan bli medvetna om 
vad det innebär. Detta arbete kan i sin tur bidra till trygghet, meningsfullhet och motivation hos eleverna. 
Att bli lyssnad på bidrar även till inkluderingsarbetet. Klasskonferenserna behöver planeras redan vid 
skolstart för att alla professioner ska kunna delta och tillsammans bidra till helhetsbilden kring eleverna.  
 
Vi upplever att det finns bra kommunikation i elevhälsateamet. Samarbetet fungerar bra. Ett önskemål är 
att återuppta de träffar som tidigare fanns mellan kurator, specialpedagog och skolsköterskor mellan EHT-
träffarna för att stämma av och arbeta mot helhetsbilden runt skolresultat, hälsa och mående. Detta för att 
få bättre flyt och samsyn i arbetet.  
 
Specialpedagogerna har arbetat med “lektionsdesign” med alla undervisande lärare under läsåret. Syftet 
med arbetet är att utveckla lärmiljöerna och lektionsuppläggen genom god planering, med målet att skapa 
en undervisning där alla elever utvecklas utifrån sina förutsättningar. Lärmiljön behöver ge utrymme för 
alla elevers olikheter och möjlighet att lära på olika sätt. Arbetet är förebyggande och främjande där god 
ledning och stimulans bidrar till en ökad inkludering i skolans verksamhet och undervisning.  
 
Det finns ett behov av både repetition och fördjupning av “lektionsdesign” vilket medför att 
specialpedagogerna under nästa läsår kommer att arbeta än mer med att konkretisera och tydliggöra hur 
lärare kan tänka i praktiken vid sin undervisning. Arbetet med lärare genom föreläsningar, workshops och 
diskussioner i små och stora grupper med målet att skapa reflektion och utveckling kommer att fortsätta. 
 
Stärka undervisningen i Ma i åk 7-9 för att nå större måluppfyllelse: För att fler elever skulle nå E eller 
högre betyg i matematik organiserades undervisningen i åk 7-9 på ett nytt sätt. Tre pedagoger skulle 
undervisa i två klasser, alltså schemaläggas parallellt, för att man skulle kunna skapa flexibla grupper 
utifrån elevernas behov och detta visade sig vara en framgångsfaktor. Fler elever nådde godkända betyg än 
vad som förväntades vilket stärker tanken på att även fortsättningsvis organisera undervisningen efter den 
modellen. 
 
De positiva lärdomar som gjorts under läsåret är att bestående grupper skapar lugn och trygghet. 
Pedagogerna har arbetat med startuppgifter och varierad undervisning.  
 
I åk 9 har man tränat på gamla nationella prov och sedan även använt andra gamla nationella prov vid 
betygsättningen då de nationella ställdes in p g a Coronan. Eleverna erbjöds extra undervisning i Ma på 
Skolans val, de lärde sig använda ledorden Tid och Vilja, de utvärderade sin arbetsinsats med jämna 
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mellanrum och pedagogerna hade ”hjärnprat” om vad negativa tankar kan leda till och tränade eleverna i 
att använda frasen ”Kan jag få en till förklaring?” istället för ”Jag fattar inget!”. 
 
Det som pedagogerna ser behöver utvecklas är inköp av nya läromedel, startuppgifter även för åk 7 och 8 
och läxor i alla tre årskurserna. Dessutom behöver lärarna förlägga sin tid så att mer samplanering, 
utvärdering och sambedömning kan ske. 
 
Stärka undervisningen i En i åk 7-9 för att nå större måluppfyllelse: Målet var att höja måluppfyllelsen för 
eleverna i ämnet engelska vilket också skedde, dock inte utifrån det arbetssätt som var sagt från början 
med tre likvärdiga grupper, utan med två större grupper och en liten grupp för de elever som behövde 
grundläggande kunskaper i engelska samt elever som hade svårt att fokusera i större grupper. Positivt blev 
att flera elever nådde målen för betyget E och flera av eleverna i de två större grupperna höjde sina betyg.   
 
Lärarna i de två större grupperna upplevde att det blev högre kvalité på undervisningen, då det fanns en 
viss nivåskillnad och det blir lättare att individanpassa undervisning och läromedel. Eleverna i lilla gruppen 
fick mer lärartid per elev och en lugnare arbetsmiljö.  
 
Den förändrade organisationen med att tre pedagoger undervisar två klasser på samma tid schemalagda 
tid bör kvarstå. Därigenom kan flexibla grupper allt utifrån elevers behov skapas. Lärarna behöver förlägga 
sin tid så att mer samplanering, utvärdering och sambedömning kan ske. 
 
Inkludera grundsärskolan i grundskolan för att grundsärskolan ska bli en naturlig del av Mockfjärds-
skolan: Under läsåret deltog två av grundsärskolans pedagoger varannan vecka i mellanstadiets respektive 
högstadiets a-lagsmöten. Där tog de del av information, men träffarna gav även upphov till en möjlighet att 
samarbeta mer, t ex runt Nobeldagen, runt utedag för mellanstadiet med fokus på rörelse och spel, runt 
PREST-dagen för högstadiet och runt Blåljusdagen för åk 4-9. Detta samarbete har skapat en känsla av 
gemenskap över gränserna grundskola – grundsärskola, något skolan eftersträvat och haft som mål under 
en längre tid. Pedagogerna på särskolan vill dock fortsättningsvis även ha möjligheten att vara med i 
planeringen av olika tema-dagar från start. 
 

Året i verksamheten 

Redogör för viktiga händelser som haft betydelse för måluppfyllelse och utveckling. Beskriv mer ingående 
något/några teman, studiebesök eller andra aktiviteter som är typiska för hur ni arbetar i verksamheten eller 
på annat vis har haft betydelse för skolan under året. Tillsyn av myndighet ska redovisas 

Coronapandemin satte som bekant stopp för många av de planerade aktiviteterna på skolan och utanför 
skolan, men här är en del av de aktiviteter vi ändå genomförde: 
 
F-3: 
Under de tre inledande dagarna på höstterminen hade F-3 värdegrundsdagar. Eleverna delades in i 
tvärgrupper med blandade aktiviteter. I Lindbyn fick eleverna arbeta med samarbetsövningar inom 
matematik, F-1 på förmiddag och åk 2-3 efter lunch. Åk 3 arbetade i tvärgrupper med våra värdeord, 
omtanke, trygghet, glädje. F-2 gjorde olika samarbetsaktiviteter på grusplanen bakom idrotten.  
  
F-3 har också haft gemensamma dagar t ex Trafikdag, Höstvandring, Julpyssel, Påskpyssel, Reflexdag, med 
stationer om hur man uppträder i trafiken samt Lindbydagen som är en heldag med olika stationer,  
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F- klass har haft besök av personal från Dalarnas museum som berättade om Selma Lagerlöf och åk 3 har 
haft Rovdjursdag i Orsa Björnpark, något som uppskattades mycket av eleverna. 
Åk 4 har arbetat med olika NTA-teman. Till exempel har det arbetat med ert tema “från frö till frö”, där de 
har fått skapa egna blommor och gett dem latinska namn. De har även arbetat med ett tema “papper” där 
de har skapat sitt eget papper. 

Åk 4-6 
I st f att ha Elevens val varje vecka valde åk 4-6 att ha temadagar i svenska/språk, matematik och so. Syftet 
med temadagarna var att ge eleverna en förstärkning och fördjupning av sina kunskaper i ämnet. Dagarna 
var mycket uppskattade av eleverna men tidskrävande för pedagogerna för att få till en god planering.  
För att eleverna skulle ges möjligheten att leka, samarbeta och känna gemenskap med varandra gjordes en 
höstvandring till Klöversskär. Att komma ut i naturen, att få röra på sig och att få njuta uppskattades av 
både elever och pedagoger.  

För att uppmärksamma Alfred Nobel och hans verk hålls en nobelfest i litteratur i december. Den föregås 
av flitigt skrivande med samma budskap, allt för att höja lusten att skriva och berätta. Skrivandet i sig gick 
bra, men det var stressigt med alla förberedelser inför festen som ändå blev fantastisk. En önskan finns att 
utveckla nobelfirandet till att omfatta flera ämnen. 

Efter 100 skoldagar firades 100-dagarsfesten som ett avbrott i vardagen och som hyllar eleverna för deras 
kämpande i 100 dagar i skolan. Dagen uppskattades hos eleverna, men förbättringsmöjligheter i 
planeringen av dagen finns. 

En utställningsdag där alla elever fick visa upp vad de har gjort under året anordnades. Det var tänkt som 
ett öppet hus för föräldrar men Corona stoppade det. Eleverna tyckte att det var roligt att få ta del av 
varandras arbeten och inspireras. Utvecklingsmöjligheter finns när det gäller att visa upp ett ämne i ett 
klassrum och att få eleverna intresserade av varandras verk. 

Det var rörigt på 4-6 under sena vårterminen så en dag ute med samarbetsövningar behövdes. Syftet med 
dagen var att få eleverna att samarbeta och bygga upp “vi-känsla”. Eleverna var indelade i tvärgrupper och 
överlag var det en uppskattad dag hos alla, men schemabrytande dagar blir svåra att klara för en del elever.  

Inom ramen för Skapande skola fick åk 4 författarbesök av Hanna Blixt vilket var otroligt uppskattat. Åk 5  
ägnade sig åt filmskapande vilket skedde via länk p g a pandemin. Eleverna upplevde inte detta lika lustfyllt 
som att göra det analogt och det blev svårt att följa med. 
 
Åk 6 gick på allhelgonavandring i kyrkan, något som svenska kyrkan erbjuder. Syftet är att få barnen att lära 
sig mer om vad som händer när någon dör och hur en begravning går till. Besöket var väldigt uppskattat av 
eleverna. 

Under läsåret anordnades ”fredagsrörelse” utomhus på första rasten för alla elever. Detta var en helt ny 
aktivitet för att få in mer rörelse i elevernas vardag, kanske utveckla den också till veckans rastaktivitet eller 
en fredagslek.  

Anti-tobaksdag anordnades för åk 6 samt åk 6 på Syrholns skola för att eleverna skulle få lära känna sina 
blivande klasskamrater och få mer kunskaper kring tobak. 

Blåljusdagen beskrivs nedan. 

 
Åk 7-9 
Med syfte att skapa samhörighet och gemenskap genomfördes vandring till Grästjärn och Nessidammen i 
åk 8 på hösten och åk 7 på våren.  
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Inom ramen för Skapande skola fick eleverna i åk 8 göra egna låtar i en låtskrivarverkstad. Dessa spelades 
sedan upp i Lindbergshallen och på avslutningen.  
 
Årliga återkommande aktiviteter som genomförts är t ex simning för icke simkunniga elever (alla godkända 
i åk 8-9), matråd för åk 3-9 samt särskolan, kurators tjej- och killgrupper i åk 8-9, Ungdomsforum, träff med 
Non Smoking Generation för åk 7 och Tobaksdag för åk 8 samt Teknikåttan för åk 8. 
 
Under vt-19 påbörjades Fullkornsjakten. Åk 8 arbetade vidare med den i flera ämnen under ht-20. Det är en 
studie där forskarna behöver hjälp att utforska hur ungdomar tänker kring mat och hälsa, framför allt 
bättre och sämre kolhydrater, och vad ungdomar anser krävs för att de ska göra hälsosammare matval. 
Fullkornsjakten kommer att ge kunskap om vad ungdomar behöver för att vilja – och kunna välja – 
hälsosammare produkter. I december åkte tre elever och en lärare till avslutningskonferensen i Stockholm 
för att visa upp Mockfjärdsskolans vinnande poster. 
 
Åk 7-9 åkte till Tegera arena i Leksand för att lyssna på föreläsning av Anders Hansen som är överläkare i 
psykiatri och har fått stort genomslag om sina teorier baserade på den senaste forskningen om hur träning 
direkt påverkar hjärnans funktioner och vår hälsa. Han har skrivit böckerna “Hälsa på recept”, “Hjärnstark” 
och “Skärmhjärnan”. Enligt honom är fysisk aktivitet är det absolut viktigaste för välmående hjärnor. Han 
menar att när man rör på sig blir man inte bara piggare och mår bättre, utan träning påverkar även 
koncentrationen, minnet, sömnen, kreativiteten och stresståligheten. Man tänker helt enkelt snabbare och 
kan lägga i en extra ”mental växel” till exempel för att kunna koncentrera dig när det är stökigt runt 
omkring sig. Eleverna upplevde föreläsningen allt ifrån ”mycket intressant” till ”tråkig”, men 
förhoppningsvis tog alla till sig budskapet och skolan försöker nu få till fler aktiviteter där eleverna rör på 
sig. 

Skolan besöktes av Räddningstjänsten Dala Mitt (Mockfjärd), Polisen Dalarna, Ambulanssjukvården Dalarna 
(Leksand, Vansbro) och Socialtjänsten Gagnefs kommun under den s k Blåljusdagen . Representanter från 
respektive myndighet besökte alla klasser i skolan från åk 4-9 och berättade om sina yrken och verksamhet. 
Varje klassrumsbesök tog 35-40 minuter. Eleverna hade förberett sig genom att skriva fyra frågor till varje 
myndighet. Dagen avslutades med en timmes ”öppet hus” då eleverna hade ytterligare möjlighet att prata 
med representanterna och få titta på deras fordon. Dagen var mycket lärorik och uppskattades av både 
elever och personal. 
 
En PREST-dag för åk 7-9 och grundsärskolan genomfördes. Syftet med dagen var att lyfta alla de 
praktiskt/estetiska ämnena och där fanns olika stationer med olika aktiviteter för Slöjd, Hemkunskap, 
Musik och Bild. I stort sett var det en lyckad dag, men en förbättringspotential inför kommande läsår finns. 
 
Skolan skickade tre elever från år 9 till Miljötinget. Eleverna redovisade sina erfarenheter för personalen på 
en APT och var sedan ut i klasserna och berättade. 
 
P g a coronapandemin blev årets avslutningsvecka annorlunda. Stockholmsresan för åk 9 blev inställd och 
elever och mentorer gjorde en resa runt Siljan istället. Även själva avslutningen blev annorlunda med 
middag och avslutningsceremoni i matsalen. Eleverna var dock nöjda och högtidligheten infann sig ändå. 
 
Grundsärskolan: 
I januari blev en av grundsärskolans pedagoger färdigutbildad speciallärare med inriktning mot 
utvecklingsstörning, vilket ger verksamheten och personalens förhållningssätt ett lyft p g a det 
inkluderande synsätt som utbildningen gett. Fler önskar nu möjlighet att utbilda sig till speciallärare och 
ansökningar är skickade. 
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Klass 6-8 bytte till höstterminen klassrum. Den nya salen erbjuder större utrymme, ett grupprum samt en 
lugnare korridor. Bytet skapade ett större lugn hos eleverna eftersom vi kunde dela gruppen i olika 
konstellationer, vilket är guld värt då elevernas kunskapsnivå är så spridd.  
 
Träningsskolan inledde under höstterminen ett samarbete med klass 5b. En elev från träning presenterade 
sig för klassen med hjälp av PODD (bildkommunikationshjälpmedel), vilket bl a ledde till att flera elever blev 
intresserade av att lära sig tecken. Ett läsprojekt planerades där eleverna skulle träna sig i att läsa med 
tecken. Dock kom pandemin i vägen och projektet väntar fortfarande på att få starta. 
 
Några pedagoger började använda tecken mer under skoldagen riktat till elev med annat modersmål 
kombinerat med vattenträning i varm bassäng. Eleven har gjort stora framsteg både i sin koordination och 
sin kommunikation. 
 
Simning på Maserhallen med simlärare har gjort att eleverna fortsatt att utveckla sin simförmåga. 
Undervisningen anpassades efter elevernas behov och vattenvana vilket innebar att undervisningen 
genomfördes i två olika bassänger. De flesta lärde sig simma under året, men några behöver lite mer 
träning. Träningsgruppen har haft sin simträning i multibassängen på Maserhallen. 
 
En elev på träningsskolan fick en egen dator för att kunna lära sig ögonstyrning och personalen kommer att 
gå en utbildning för att kunna sätta igång arbetet med eleven till hösten. 
 
Pedagogerna på grundsärskolan och träningsskolan har arbetat för att göra undervisningen mer praktisk,   
t ex har eleverna tränat att åka buss, de har gjort experiment, de har besökt varandra, elever och personal, 
i hemmet samt tränat på att gå till en lekpark. 
 
Under läsåret deltog grundsärskolan i Dalakampen där flera elever gick till final. Två elevrepresentanter var 
med på kommunens Ungdomsforum. 
 
Modersmål - finska som nationellt minoritetsspråk: 
Eleverna som läser finska har under läsåret jobbat med olika teman och projekt. På hösten hade alla elever 
med finska som förstaspråk i åk F - 9 ett skrivprojekt där resultatet av det flera veckor långa 
processkrivandeprojektet blev att varje elev skrev en egen berättande text. De äldre eleverna skrev en 
novell eller saga, medan de yngre eleverna gjorde en egen bildbok. Många av eleverna med finska som 
andraspråk skrev en berättande text om sig själv. 
 
I december blev det lite pyssel innan finska självständighetsdagen där eleverna på lågstadiet fick skapa ett 
fönster med två blåvita brinnande ljus. Att ha blåvita ljus på fönsterbrädan är en självständighetsdags-
tradition i Finland. 
 
I januari hade mellanstadiet på Mockfjärdsskolan en temadag om språk. Där deltog alla mellanstadieelever 
som går på finska genom att antingen hålla en presentation för alla om sverigefinnar som en nationell 
minoritetsgrupp och finskan som ett nationellt minoritetsspråk i Sverige eller genom att ha ansvar för en 
station där de lärde ut finska till de andra eleverna på mellanstadiet. Tanken var att de sverigefinska 
eleverna skulle få visa upp sitt språk och sitt ursprung och få vara stolta över det, men samtidigt att hjälpa 
till med att öka kunskaperna om Sveriges nationella minoriteter hos alla mellanstadieelever.  
 
Under läsåret har finska åk 6 haft en kompisklass i Finland som de har brevväxlat med, vilket har gett 
eleverna motivation att läsa och skriva finska.  
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Vårterminens huvudarbetsområde för alla finskaelever i F-9 har varit sverigefinnarnas historia, samhälle 
och kultur, med extra fokus på skogsfinnar och Carl Axel Gottlunds resa till skogsfinnarna i Dalarna i 1817. 

Kompetensutveckling 

Redogör för personalens kompetensutveckling under läsåret. (ej enskilda fortbildningsinsatser Redogör för 
hur/om fortbildningsinsatserna har bidragit till att utveckla verksamheten.  

En av specialpedagogerna har arbetat med personalgruppen på F-3 med teambildning ”värdegrund i 
personalgruppen”. 
 
Två lärare i Ma/No har gått kurs i programmering under vårterminen på högskolan Dalarna, vilket kommer 
att utveckla deras undervisning i programmering. 
 
Skolans två förstelärare har tillsammans med rektor gått en utbildning på högskolan Dalarna som syftar till 
att stärka försteläraren i rollen som processledare, och ge kunskap och redskap för att leda det kollegiala 
lärarande på skolenheten. Utbildningen fortsätter även detta läsår, men deltagarna ser redan att 
satsningen varit lyckad. Den ena försteläraren har startat ”Kooperativs lärande” på F-3 och den andra har 
påbörjat ett utvecklingsarbete med matematikundervisningen på främst åk 7-9, men som även kommer att 
involvera åk 4-6. 

Digitalisering 

Hur arbetar ni med digital kompetens och utveckling? Hur har fortbildning av personal skett? 

Under höstterminen besökte IKT-pedagogerna i stort sett alla klasser på F-6 för att se hur kunskaperna och 
användningen ser ut när det gäller de digitala hjälpmedlen som finns. Därefter hade varje pedagog 
möjlighet att få hjälp att komma igång i respektive klass. Intresset har varit blandat och det gör att 
resultatet också ser olika ut. 
 
Vårterminen blev en mycket annorlunda termin p g a Corona, men det gjorde att det digitala arbetet fick 
en riktig knuff framåt och vi ser att användningen av t ex Teams har ökat. Men, det är lika där, 
digitaliseringen är helt beroende av pedagogens intresse. Fler och fler lärare och elever har dock sett 
fördelen med att använda sig av Teams. 
 
En gemensam fortbildningseftermiddag för hela skolan genomfördes under våren. Upplägget gjorde att 
pedagoger fick tid att sitta och testa och lära av varandra, något som flertalet tyckte var bra, men det finns 
fortfarande en hel del pedagoger som känner sig osäkra och tycker att det är svårt att sitta själva. 
 
På F-3 ägnades några eftermiddagar med att gå igenom olika verktyg och program, t ex Bingel, Sway och 
Kahoot. Dessutom har personalen påbörjat ett utvecklingsarbete beträffande skapandet av pedagogiska 
planeringar och bedömningar i Schoolsoft. Detta är något som kommer att fortsätta under nästa läsår då vi 
ser vikten av att vara samspelta och göra på samma sätt. 

Studie och yrkesvägledning 

Hur arbetar ni med Studie och yrkesvägledning som hela skolans ansvar? 

Åk F-3:  



 

8 

 

Flera aktiviteter var inplanerade för F-klass, bl a studiebesök på reningsverket. Planer på besök av 
räddningstjänsten och vårdnadshavare som skulle berätta om sina jobb fanns också, men allt detta ställdes 
in p g a pandemin.  
 
När åk 3 var till Orsa rovdjurspark fick de inte bara möjlighet att betrakta djuren i deras naturliga miljö utan 
de fick även ta del av djurvårdarnas arbete och deras berättelse om hur det är att arbeta som djurskötare.   
 
Åk 4-6: 
Elever och lärare var på studiebesök till närliggande arbetsplatser och föräldrar och företrädare för olika 
branscher kom till skolan och informerade om sina jobb. I åk 6 hölls lektioner om yrken och varför man 
jobbar. 
 
UF (Ung företagsamhet) kom på besök och informerade om “vårt samhälle” och det har visats filmer om 
olika yrken.  
 
Eleverna i åk 5 fick information om det kommande språkvalet och dess betydelse för vidare studier.  
Eleverna i åk 6 hade lektion med SYV om varför man jobbar, vad lönen går till och vilket drömjobb man har. 
 

 

Åk 7-9: 
Betygsmotiverande lektioner om högstadiet/gymnasiet har genomförts för åk 7.  
 
”Arbetsmarknadskunskap” besökte skolan och informerade på ett mycket bra sätt om hur dagens samhälle 
fungerar när det gäller möjligheter att få jobb inom olika yrken och hur fort gamla yrken försvinner och nya 
kommer. Yrkesfilmer visades. UF (ung företagsamhet) berättade om jobb och företag och hur unga kan 
lyckas i entreprenörernas värld.   
 
Under hösten genomfördes PRAO i åk 8 med besök av mentorer, men under våren blev PRAO:n inställd på 
grund av pandemin. 
 
För åk 9 hade SYV som vanligt individuella vägledningssamtal med eleverna inför gymnasievalet. Dessutom 
besökte SYV klasserna med information om hur gymnasievalet genomförs. Åk 9 var på studiebesök till 
Leksands gymnasium och Soltorgs gymnasium samt deltog i Vägvalet och Yrkesmässan. Vägvalet är den 
gymnasiemässa som hålls årligen på Mockfjärdsskolan med mer än 20 gymnasieskolor på plats - Dalarnas 
största gymnasiemässa. Även åk 8-9, grundsärskolan åk 7-9 och IM besöker den mässan. Yrkesmässan är en 
stor mässa i Leksand med mer än 100 deltagande företag. 
 

 

Grundsärskolan 4-9: 
Studiebesök/arbetsplatsbesök gjordes med syfte att informera om yrken, varför man jobbar och vart lönen 
går. Även representanter från olika branscher kom på besök och berättade om sina yrken. De lite äldre 
eleverna deltog i skolans gymnasiemässa Vägvalet och några elever gjorde studiebesök på olika 
gymnasieskolor.  
 
En elev genomförde sin PRAO under hösten.  
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Fritidshemmet 

Beskriv hur samverkan mellan grundskola och fritidshem ser ut.  

Fritidshemmen kompletterar skolan genom praktiskt och temamässigt arbete. Genom samverkan ser vi 
elevens hela skoldag i olika konstellationer och miljöer.  Vi har gemensamma schemabrytande 
aktivitetsdagar.  Samplanering sker i så stor utsträckning som möjligt. Vi har vår arbetslagsledare med på 
lärarnas A-lagsmöten.  
 
Personalen från fritidshemmen bistår även med hjälp av förflyttning till idrottshallen i omklädningsrum, till 
och från prästämnen samt skolmåltid. Även vid undervisning i småkonstellationer så bidrar fritidshemmen 
med sin kompetens.  

 

Berätta hur du som rektor planerar och följer upp fritidsverksamheten så att den stimulerar elevernas 
utveckling och lärande samt erbjuder en meningsfull fritid. 

Bitr rektor har hållit i fritidspedagogernas APT träffar på kvällstid. Hon har också deltagit vid flertalet 
veckoplaneringar, hon har lyft dokumentation som ett verktyg för att synliggöra kopplingen mellan 
styrdokument och aktivitet, hon har spridit kunskaper, hon har betonat vikten av att planera och utvärdera 
verksamheten för att skapa en verksamhet där eleverna känner att de kan påverka innehållet i 
fritidsverksamheten.  
 
Bitr rektor har säkerställt att personalen fått utbildning via handledning av specialpedagog rörande 
innehållet i läroplanens fjärde del som rör Fritidshemmets verksamhet.   

 

Beskriv hur du som rektor utvärderar och analyserar fritidsverksamheternas arbete för att definiera behov av 
utvecklingsinsatser för verksamhetens måluppfyllelse. 

Utvärdering och analys görs genom genomförda samtal och aktiviteter med pedagogerna där focus ligger 
på att utveckla kommunikation, värdegrund och samarbete för att höja verksamhetens måluppfyllelse. 
  
En fritids-temp kommer att genomföras varje termin där elev och personal får göra en utvärdering av 
verksamheten. Resultatet kommer att peka på behovet av utvecklingsinsatser i verksamheten. Allt 
förbättringsarbete sker i samarbete med personal, elever och ledning. Målet är att utveckla verksamhetens 
måluppfyllelse. 

 

Analys och Åtgärder för utveckling 

Arbetet med att upprätta pedagogiska planeringar utifrån läroplanens centrala innehåll har utvecklats 
under året men ett behov av ökad tid för utvärdering av genomförda aktiviteter samt tid till planering för 
nya aktiviteter har visat sig. Behovet måste tillgodoses vilket kommer att möjliggöra fortsatt utveckling av 
verksamheten. Rastverksamheten ska schemaläggas och en pedagog kommer att ha övergripande ansvar 
för genomförandet.  
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Betyg och bedömning 

Hur arbetar ni för att säkerställa en likvärdig bedömning (och betygssättning) som utgår från de nationella 
målen och kravnivåerna?  
 

Skolan fortsätter att arbeta med Skolverkets allmänna råd med kommentarer, Betyg och betygsättning, 
som tidigare köptes in till skolans samtliga pedagoger. Detta arbete syftar till att pedagogerna inför 
betygsättning ska ges möjligheter att diskutera bedömning i arbetslag och ämneslag. Dessutom har lärarna 
givits tillfälle att arbeta med betygsättning på våra kommunövergripande träffar vilket torde säkerställa 
likvärdigheten i kommunen.  
 
I normala fall kontrollerar pedagogerna också de betyg de sätter mot resultaten på de nationella proven 
men accepterar avvikelser där det anses vara befogat. I år har dock de nationella proven uteblivit. 
 

 
 
Analys och åtgärder för utveckling 

Skolledningen ser att vi också fortsättningsvis behöver arbeta med betyg och betygsättning i hela 
kommunen genom att bereda pedagogerna tillfälle att analysera och diskutera sin bedömning i ämneslag 
på konferenstid och på kommunövergripande träffar. 
 
Pedagogerna behöver även fortsättningsvis få möjlighet till sambedömning av de nationella proven. 
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År 9 
 

Måluppfyllelse: redogör för betygsfördelningen, i procent för pojkar och flickor, i slutbetyget år 9 
(hur många procent av eleverna, pojkar resp. flickor av totalen når de olika betygsstegen?  
ex. 10 pojkar/ 20 elever blir 50% och 10 flickor/20 blir 50%) 

Totalt antal elever:         x          =    x pojkar  och     x flickor 

 

Betyg i procent A B C D E F - 

 p f p f p f p f p f p f p f 

Bild 4 4 10 18 16 12 2 0 16 0 4 2 0 0       

Engelska 6 0 8 10 6 8 12 6 12 12 10 4 2 0 

Hem- och 
konsumentkunskap 

4 6 2 12 18 12 6 2 18 4 2 0 2 2 

Idrott och hälsa 4 0 16 8 10 16 6 8 12 2 0 0 0 0 

Matematik 6 0 6 4 2 4 12 12 16 10 12 10 2 2 

Modersmål 17 0 17 33 17 0 17 0 0 0 0 0 0 0 

Musik 2 2 6 4 2 4 4 12 35 12 4 4 0 0 

Biologi 2 0 0 0 4 8 16 20 27 8 2 2 0 0 

Fysik 2 0 0 0 12 14 12 10 18 8 6 4 0 2 

Kemi  2 0 0 0 6 10 16 14 20 10 6 2 0 2 

Geografi 2 0 10 8 10 8 4 10 18 8 6 4 0 2 

Historia 8 2 6 10 8 6 10 14 14 6 6 2 0 0 

Religionskunskap 2 2 18 16 2 4 4 6 20 6 4 6 0 0 

Samhällskunskap 6 4 4 6 12 16 4 4 18 6 6 4 0 0 

Slöjd 4 2 8 10 10 18 16 6 12 0 2 0 0 0 

Svenska 0 0 4 9 20 15 2 9 22 9 7 2 2 0 

Svenska som 
andraspråk 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 33 0 0 

Teknik 2 0 0 0 10 20 14 6 18 10 8 2 2 2 

 

 2018/20
19 

2019/20
20 

 2018/20
19 

2019/20
20 

 2018/20
19 

2019/20
20 

Skola 
Meritvär
de år 9,  
17 
ämnen 

217,3 217,4 Kommun 
Meritvär
de år 9,  
17 
ämnen  

223 224 Riket 
meritvär
de år 9,  
17 
ämnen 

230 230 

 

Analys och bedömning av måluppfyllelse år 9 

• Kommentera skolenhetens resultat i år 9 utifrån måluppfyllelsen i alla ämnen, andel behöriga till 
gymnasiets nationella program och skolans meritvärde.  
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• Vilka av betygen i skolår 9 ska särskilt uppmärksammas och följas upp? 

• Vilka effekter av undervisningen kan ni se? Vad har riktade insatser gett för resultat, exempelvis 
matematiksatsning  

• Vilka andra faktorer än undervisning kan ha spelat in?  

• Analysera skillnaden mellan pojkar och flickors meritvärden. 

• Kommentera och analysera resultaten över tid, mellan ämnen och mellan elevgrupper i syfte att se 
vad skolan kan förändra till nästkommande år.   (Vad har vi gjort eller inte gjort i undervisningen som 
kan förklara resultaten?) 

• Kommentera och analysera resultaten mellan olika skolor.  (Vad har vi gjort eller inte gjort i 
undervisningen som kan förklara resultaten?) 

Bild: Måluppfyllelsen i år 9 är god. Tre pojkar uppnådde betyg B och en pojke A och fem flickor fick betyget 
B. Jämförelsen mellan pojkar och flickors deltagande och arbetsinsats har varit förhållandevis jämn. 
 
Engelska: Måluppfyllelsen är högre än vad vi hade befarade vid starten i åk 9. Både de högre och de lägre 
betygen är relativt jämnt fördelade mellan pojkar och flickor. Två pojkar och en flicka har inte nått målen 
och har betyget F. De tre elever som inte uppnått målen är nyanlända och har inte läst engelska innan de 
kom till Sverige.  

 
Flera av eleverna som har haft behov av stöd i t ex liten grupp eller av speciallärare har inte fått tillgång till 
det under en stor del av högstadiet. Eleverna som nu har E i betyg har hela tiden från åk 6 haft F eller ett 
mycket svagt E. Därför ser vi vikten av att stödinsatser i engelska sätts in tidigt för att alla elever ska nå 
målen.   
 
Hem-och konsumentkunskap: Måluppfyllelsen är god. Alla elever har uppnått minst betyget E, endast en 
elev fick betyget F vilket berodde på hög frånvaro. Det är inte så stor skillnad i betygen för flickor och 
pojkar, men det är något fler pojkar än flickor som har högsta betyg. Fler elever har detta läsår varit 
omotiverade till studier. Eleverna har haft svårigheter i det teoretiska arbetet t ex när de ska göra/skriva 
jämförelser, dra slutsatser, göra utvärderingar mm. Därför har pedagogen under läsåret börjat träna 
eleverna redan i åk 6-8 på att göra jämförelser och dra slutsatser.  
 
Idrott och hälsa: Alla elever har uppnått minst betyget E. Generellt kan man säga att deltagandet under 
idrottslektionerna har varit bra. 14 elever har nått betyget A eller B, utav dessa är det tio pojkar och fyra 
flickor. 
 
Matematik: 13 elever av 47 har fått ett F i slutbetyg. Sju av dessa har inte ingått i ordinarie undervisning 
utan har arbetat i Studion/Ateljén och närvarat till och från. Två av eleverna har modersmål tigrinja och de 
har inte fått något språkstöd. Tre elever har inte haft godkända betyg i matematik tidigare, samt haft hög 
frånvaro och annan problematik. Slutbetygen stämmer överens med NP-betyget, se nedan. 
 
Meritvärdena för flickor är högre än för pojkar. Endast 23,5% (fyra) av flickorna har lägre meritvärde än 200 
och då är det en nyanländ elev med meritvärdet 65 inräknad. Av pojkarna är det en elev som har högre 
meritvärde än 300. Pojkar som har meritvärde under 200 är 50%, därav två nyanlända som har 
meritvärdena 45 respektive 112,5. 
 
Modersmål – finska som nationellt minoritetsspråk: De fem elever i åk 9 som läste finska fick bedömning i 
kunskapskraven inom ramen för finska som förstaspråk. Måluppfyllelsen var mycket god. Alla elever fick 
betyg C eller bättre. De var motiverade och jobbade mycket bra, även om större delen av undervisningen 
under våren skedde via Teams, dels genom fjärrundervisning, dels genom arbete som eleverna fick att 
arbeta med på egen hand.  
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Musik: Måluppfyllelsen är förhållandevis god. Tre elever fick betyget F och orsaken till detta är hög 
frånvaro eller annat modersmål. Sju elever fick A eller B, 11 fick D och C och resterande E. Bägge klasserna 
upplevdes omotiverade till studier samt med generella svårigheter med skolan. Därav nöjde sig flera elever 
med betyg mellan E och C. Detta vet pedagogen då han kontinuerligt pratat formativ bedömning med 
eleverna. Den teoretiska delen av ämnet har varit extra tung för årskursen.  
 
NO: I stort sett alla elever har fått godkända betyg i NO-ämnena. I NO ingår fyra ämnen: biologi, fysik, kemi 
och teknik. Fördelningen på undervisningen har varit att lärarna undervisat tre NO-ämnen per termin i åk 9, 
till skillnad mot två NO-ämnen per termin i åk 7 och åk 8. De elever som inte fått godkänt betyg i 
något/några NO-ämnen har haft annat modersmål än svenska eller haft väldigt hög frånvaro och inte 
deltagit på ordinarie lektioner.  
 
SO: Måluppfyllelsen i SO är god. De elever som inte nått E i betyg är nästan uteslutande nyanlända och har 
inte de kunskaper i svenska språket som krävs för att tillgodogöra sig undervisningen. I undervisningen är 
det svårt att renodla de ämnen som ingår i SO-blocket. I de teman som genomförs finns flera ämnen. T ex 
när vi undervisar i religion innefattar det också en historisk kontext. Vi upplever att eleverna får en bredare 
förståelse för SO-ämnet och förhoppningsvis en intressantare undervisning om vi integrerar de ämnen som 
ingår, nämligen geografi, historia, religion och samhällskunskap. Tack vare rådande pandemi anser vi att 
vår förmåga att hantera våra digitala verktyg förbättrats avsevärt. 
 
Slöjd: Måluppfyllelsen är god. Endast en elev fick betyget F. Detta berodde på att eleven inte närvarat på 
lektionerna under de senaste två åren, viket gjorde att tillräckliga betygsunderlag saknades. Jämfört med 
föregående år ligger meritvärdet något lägre för ämnet som helhet, vilket vi upplever beror på att gruppen 
generellt inte varit lika studiemotiverade som förra årets åk 9. 
 
Svenska: Måluppfyllelsen är god. De elever som inte nått betyg E är uteslutande nyanlända och har inte de 
kunskaper i svenska språket som krävs för att tillgodogöra sig undervisningen.  Vi har med hjälp av våra 
speciallärare arbetat mycket med läsförståelse samt att hitta strategier för att kunna finna information i 
texter och förstå vad som frågas efter i uppgifterna. Vi har haft mycket fokus på att kunna skriva olika 
sorters texter, dock underpresterade några elever på NP i SV, se analys nedan. 
 

 

Nationella provresultat i år 9. Andel A- F VT-20 

Betyg i procent A B C D E F - 

 p f p f p f p f p f p f p F 

Svenska               

Matematik               

Engelska               

No ämne: x               

 
So ämne: x 

              

 

Analys och bedömning av resultaten på de nationella proven i år 9 VT-20. 

• Vad har påverkat elevernas resultat – i positiv eller negativ riktning?  

• Finns det delområden som får höga respektive låga resultat? 

• Vilken faktor bedömer ni har haft tyngst påverkan på resultaten?  
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• Hur ser samrättning ut i de nationella proven? 
 

Svenska: NP i svenska genomfördes och på två delar av provet underpresterade eleverna, dels på 
läsförståelsedelen samt dels på den skriftliga delen. Den muntliga delen gick mycket bra för de flesta elever 
med några få undantag. Vi tränade på gamla NP i SV, så att eleverna kunde känna sig trygga och 
genomförde provet i Digiexam för andra gången i rad och detta förlöpte friktionsfritt. Vi samrättade 
samtliga prov. 
 
Matematik: Det muntliga delprovet på NP, del A, genomfördes under hösten. Provet gav goda resultat 
vilket kan bero på gruppsammansättningarna vid genomförandet av provet. Alla kände sig bekväma och 
vågade prata matematik inför varandra. Dessutom valde pedagogerna att använda tre gamla NP från två 
olika år för att kunna göra en övergripande bedömning inför slutbetyget, både del B, C, D. 
 
Engelska: Inget komplett nationellt prov i engelska kunde genomföras. Eleverna gjorde under höstterminen 
delprov A och resultatet motsvarade, med något enstaka undantag, elevernas tidigare muntliga 
prestationer. 
 
NO: Inget nationellt prov i NO gjordes.  Eleverna har dock genomfört valda delar av ett gammalt NP i kemi, 
som var det ämne vi skulle haft om NP fått göras. 
 
SO: Inget Nationellt prov i SO genomfördes. Eleverna har dock genomfört valda delar att ett gammalt prov i 
geografi. 

 

Kommentera slutbetygen i relation till de nationella ämnesproven.  
(Vad har vi gjort eller inte gjort i undervisningen som kan förklara resultaten?) 

Svenska: Under hösten övade eleverna på muntliga framföranden och skrev olika sorters texttyper och de 
arbetade även med läsförståelse. I åk 9 har det dock genom åren funnits behov av extra stöd av 
speciallärare samt behov av att träna på olika sorters lässtrategier som att skumläsa, sökläsa och läsa 
mellan raderna. Eleverna har även haft svårt att uttrycka sig skriftligt varvid de fått träna mycket på att 
skriva olika texttyper både på dator och för hand. Flera elever hade ändå stora problem med det skriftliga. 
Grundläggande skrivkunskaper måste läras in bättre under tidigare år. 
 
Matematik: Resultaten på de hopplockade delarna av NP och slutbetyget stämde mycket bra överens. 
Matematiken var indelad i tre grupper per årskurs, två behöriga lärare i de två mindre grupperna och en 
obehörig - men kunnig i matematik - i den större gruppen. Grupperna var indelade efter vilket behov 
eleverna hade. De elever som hade störst behov var i de två mindre grupperna, med behöriga lärare. 
Eftersom en fjärdedel av eleverna i åk 9 hade F i betyg från vt-19, så undervisade de två behöriga lärarna de 
eleverna i syfte att nå godkända slutbetyg.  
 
Pedagogerna har arbetat mycket med motivation, viljan att lära sig och vikten av att lägga TID på studierna. 
Det verkar ha gett resultat. Eleverna har utvärderat sin arbetsinsats flera gånger och fått beskriva vad de 
behöver hjälp med. Kontinuitet, färre elever i varje grupp, behöriga lärare och studiehandledning för de 
nyanlända är av största vikt för att eleverna ska nå målen.  
 
Engelska: Ingen jämförelse kan göras eftersom det inte genomfördes något NP i engelska. 
 
NO: Ingen jämförelse kan göras eftersom det inte genomfördes något NP i NO.  
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SO: Ingen jämförelse kan göras, eftersom det inte genomfördes något NP i SO. 
 
 

 

År 6 
 

Måluppfyllelse: redogör för betygsfördelningen, i procent, för pojkar och flickor, i slutbetyget år 6 
(hur många procent av eleverna, pojkar resp. flickor av totalen når de olika betygsstegen?  
ex. 10 pojkar/ 20 elever blir 50% och 10 flickor/20 blir 50%) 

 

Totalt antal elever:  x     =  x pojkar   och    x  flickor 
 

Betyg i procent A B C D E F - 

 p f p f p f p f p F p f p f 

Bild 0 0 0 0 7 54 17 5 17 0 0 0 0 0 

Engelska 0 0 5 10 0 15 10 10 10 10 15 12 2 2 

Hem- och 
konsumentkunskap 

0 0 2 20 7 22 10 10 22 7 0 0 0 0 

Idrott och hälsa 0 0 0 0 7 15 20 15 5 20 7 2 2 5 

Matematik 0 0 12 20 12 22 10 12 2 5 5 0 0 0 

Modersmål 0 0 0 50 0 17 0 17 17 0 0 0 0 0 

Musik 0 0 0 3 8 13 3 10 33 31 0 0 0 0 

Biologi 0 0 0 0 0 0 0 2 29 51 12 2 0 2 

Fysik 0 0 0 5 0 0 12 39 20 12 10 2 0 0 

Kemi  0 0 0 0 0 0 0 0 32 54 10 2 0 2 

Geografi 0 0 0 24 17 17 2 7 17 7 5 2 0 0 

Historia 0 0 2 10 10 29 5 7 20 7 5 2 0 2 

Religionskunskap 0 0 0 5 10 37 10 7 17 5 5 2 0 2 

Samhällskunskap 0 0 0 10 12 29 12 5 10 10 7 2 0 2 

Slöjd 2 0 5 20 10 22 12 12 12 2  0 0 0 0 

Svenska 0 5 0 13 10 23 5 15 18 3 8 0 0 0 

Svenska som 
andraspråk 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 

Teknik 0 0 0 0 0 0 0 0 41 59 0 0 0 0 

 

Analys och bedömning av måluppfyllelse år 6 

• Kommentera skolenhetens resultat i år 6 avseende andel elever som når målen i alla ämnen, samt 
sammantaget meritvärde.  

• Vilka av betygen i skolår 6 ska särskilt uppmärksammas och följas upp? 

• Kommentera och analysera resultaten över tid, mellan ämnen och mellan elevgrupper i syfte att se 
vad skolan kan förändra till nästkommande år.  (Vad har du gjort eller inte gjort i undervisningen som 
kan förklara resultaten?) 
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Bild: Måluppfyllelsen i åk 6 är god. Alla elever har uppnått ett betyg, E eller högre. Flickor har till viss del en 
större måluppfyllelse i betyget C. En trolig orsak är att de är mer intresserade och fokuserade på 
lektionerna.   
 
Engelska: Undervisande pedagog har arbetat med klasserna i ett år och tyckte redan under hösten att 
många elever hade dåliga kunskaper. Måluppfyllelsen blev också undermålig. Två elever fick streck och tolv 
fick F i betyg. 6a ligger lägre i betyg än 6b, och mycket beror på att eleverna där har ett begränsat 
ordförråd. Eleverna har svårt att förstå både det de läser och det de hör. Dessutom är det svårt med egen 
produktion. Många elever har heller inte för vana att läsa sina läxor. 
 
Tre av eleverna har annat modersmål. Två av dem hade stöd av språkstödjare under hösten, men inte 
under våren. Den tredje eleven har haft stöd vissa lektioner, men varit mycket frånvarande. De två elever 
som fick streck har mycket hög frånvaro. De skulle förmodligen ha klarat minst E om de varit här och gjort 
de uppgifter och prov de andra eleverna gjort. Vid jul hade 18 elever F, så det strukturerade arbetet som 
gjorts har ändå varit framgångsrikt. 
 
Många av de elever som fick F i betyg till jul valde att fortsätta läsa spanska eller tyska, trots att de skulle ha 
varit betjänta av mer tid till engelskan. 
 
Hem- och konsumentkunskap:  Måluppfyllelsen är god. En elev fick betyg F vilket berodde på språk- 
svårigheter då eleven har annat modersmål. 
 
Recept med bildstöd har använts vid det praktiska arbetet under vårterminen och det har visat sig 
lyckosamt. Nytt för i år är att eleverna redan i åk 6 har börjat med att göra jämförelser och dra slutsatser 
eftersom det är viktigt att eleverna tidigt får träna på detta.  
 
Idrott: Måluppfyllelsen är haltande. Tre elever fick streck, två hade mycket hög frånvaro och en flyttade hit 
under vårterminen med bristande betygsunderlag. Två elever fick F på grund av att de inte klarat ett eller 
flera kunskapskrav. Ingen elev fick högre betyg än C, vilket beror på bristande intresse att göra det som 
krävs. 
 
Det vanligaste är att eleverna inte klarat de teoretiska kraven och detta torde vara ett resultat av att de 
inte arbetat med dem under tidigare årskurser, i alla fall finns inget sådant dokumenterat, och detta måste 
vi givetvis ändra på. 
 

Matematik: Måluppfyllelsen är god. Tre av 42 elever i åk 6 fick betyg F. Individuella anpassningar har gjorts 
i undervisningen t ex har andra läromedel, anpassade uppgifter och individuella genomgångar använts. 

Modersmål - finska som nationellt minoritetsspråk: Måluppfyllelsen är god. Två elever i åk 6 har läst finska 
inom ramen för finska som andraspråk och fem elever inom ramen för finska som förstaspråk. Alla eleverna 
har fått godkänt, men flera elever behöver arbeta mer målmedvetet med sin finska för att nå målen på 
högstadiet. 
Musik: En elev fick F p g a språkliga svårigheter. Endast en elev uppnådde B i musik, övriga elever har E – C. 
Pedagogen upplever att årskursen har många svårigheter som påverkar deras lust att lära, såsom 
gruppdynamik och inlärningssvårigheter.  
 
NO: Sex elever har inte nått E i något av NO- ämnen. En elev med väldigt hög frånvaro, har efter att ha valt 
att jobba med kompletterande uppgifter i ett av NO- ämnena, nått E. Tre av eleverna har haft annat 
modersmål än svenska och inte haft tillgång till språkstöd under lektionerna.  
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SO: Av 42 elever saknar fyra elever helt betyg i alla fyra SO-ämnena. Det finns även en elev som har fått 
streck i tre av ämnena och detta beror på att hen flyttade hit i februari, har hög frånvaro samt bristande 
tidigare betygsunderlag. Tre elever har annat modersmål med medföljande bristande språkkunskaper och 
avsaknad av språkstödjare har, med största sannolikhet, påverkat resultatet.  

Överlag har en god måluppfyllelse i grupperna uppnåtts, men det finns en tydlig skillnad på läxkulturen i 
grupperna. Ena klassen var väldigt dåliga på att ta ansvar för läxläsning i förhållande till den andra klassen.  
Den klassen har i genomsnitt även sämre betyg, vilket visat sig även i en del andra ämnen, så det har inte 
med ämnet att göra utan kulturen i klassen. 

Slöjd: Måluppfyllelsen är god. Endast en elev med annat modersmål fick betyget F, till stor del beroende på 
språksvårigheter. Betygsgenomsnittet har gått ner för flickor jämfört med föregående år. Pojkar ligger lika 
som fjolåret. 
 
Svenska: Fem elever av 42 nådde inte ett E. Läsförståelse är den del av ämnet som är mest problematisk. 
De elever som har störst svårigheter har ofta diagnos som bakgrund eller sviktande självkänsla. Det finns 
många elever som behöver extra träning och förstärkning i ämnet. Att så många elever klarade de skriftliga 
målen beror på att klasserna jobbade väldigt målmedvetet med textskrivning. 
 

 

Nationella provresultat år 6: Andel A- F, VT 20 

Betyg i procent A B C D E F - 

 p f p f p f p f p F p f p F 

Svenska               

Matematik               

Engelska               

 

Analys och bedömning av måluppfyllelse på de nationella proven i år 6 

• Vad har påverkat elevernas resultat – i positiv eller negativ riktning?  

• Finns det delområden som får höga respektive låga resultat? 

• Vilka effekter av undervisningen kan ni se?  

• Vilka andra faktorer än undervisning kan ha spelat in?  

• Vilken faktor bedömer ni har haft tyngst påverkan på resultaten?  
 

Svenska: När det gäller NP fick fyra elever av 40 inte godkänt betyg. Eftersom gruppen har många svaga 
läsare gick den del som mätte läsförståelsen sämst och det beror på bristande lästräning. Den muntliga 
delen gick bra för i stort sett alla. Eleverna har arbetat hårt med att skriva olika texttyper och där har de 
utvecklats mycket. Fler elever klarade också dessa delar.  
 
Matematik: Endast den muntliga delen av de NP kunde genomföras och där nådde två elever inte ett 
godkänt resultat. För den ena eleven kan en bidragande orsak vara bristande språkkunskaper. Många 
elevers bristande läsförståelse överlag påverkar även matematikämnet.  

Engelska: Många elever fick F på det enda nationella delprovet som genomfördes, det muntliga, och den 
låga måluppfyllelsen när det gäller det muntliga har fortsatt, framför allt i en av klasserna. Eleverna är inte 
vana vid att prata engelska och många vill inte prata inför andra. Det innebär att det blir svårt att träna på 
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att prata. Vi övade dock mycket, och lyckades få några till godkända under våren då de fick göra ett 
gammalt NP. 
 
Övriga delar av ett gammalt NP genomfördes också efter att eleverna i längre perioder tränat läs- och 
hörförståelse och att skriva.  Det arbetssättet, att jobba koncentrerat med olika förmågor, tros ha bidragit 
till att 15 elever höjde sina betyg. 

 

Kommentera betygen i relation till de nationella ämnesproven.  
(Vad har vi gjort eller inte gjort i undervisningen som kan förklara resultaten?) 

 

 

År 3 
 

Andel elever som nått målen i de nationella ämnesproven, VT 20 

Totalt antal elever:  x   =  x  pojkar och    x flickor 

 

  

 

 

Kommentera skolenhetens resultat i år 3 avseende de nationella ämnesproven. Finns det delområden som får 
höga respektive låga resultat? Analysera resultaten. (Vad har vi gjort eller inte gjort i undervisningen som kan 
förklara resultaten?) 

Resultaten på de nationella proven varierade från delområde till delområde.   
 
Flera delprov i matematik påvisade höga resultat. Eleverna är genomgående duktiga på att visa hur de har 
kommit fram till sitt svar, vilket tyder på en förståelse för matematik.  
 
I svenska framgick att de flesta hade en god läsförståelse men svårigheter med att skriva faktatext samt 
berättelser. Det finns dock elever med läs- och skrivsvårigheter som inte klarade läsförståelsen. 
 
I både svenska och matematik finns en elev med funktionsnedsättning som inte klarar målen. Dessutom 
finns elever med annat modersmål som inte heller når målen 

 

Hur ser måluppfyllelsen ut i övriga ämnen i år 3?  

I övriga ämnen är måluppfyllelsen god. Vi ser två klasser som är väldigt olika, kanske på grund av att en av 
klasserna haft flera lärarbyten från åk 1 till 3. Detta blir tydligt i klassrumssituationer vid t ex diskussioner, 
när det gäller att räcka upp handen och att vänta på sin tur, lite vad vi kallar “skolfostran”. Eleverna i den 
andra klassen upplevs mer återhållsamma, utrycker ogärna sina åsikter och vill ogärna “sticka ut”. De vill 
vara som sina kompisar, som alla andra. 

Betyg angivet  
i procent 

Nått 
kunskapskraven 

Ej nått 
kunskapskraven 

 p f p f 

Svenska      

Matematik     
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Analys och bedömning av måluppfyllelse år 3 

Kommentera skolenhetens resultat i år 3 avseende andel elever som når målen i alla ämnen (Vad har vi gjort 
eller inte gjort i undervisningen som kan förklara resultaten?) 

Det fanns delområden som fick höga respektive låga resultat på de nationella proven.  
 
I matematik så kunde vi se att de flesta elever hade höga resultat i de olika delproven. Några elever hade 
dock problem med att visa och förstå uppställningar och några få elever hade även svårigheter att lösa 
problemlösning som var i flera steg, men eleverna är dock genomgående duktiga på att visa hur de har 
kommit fram till sitt svar, vilket visar på en förståelse för matematik. 
 
I svenska framgick att de flesta hade en god läsförståelse men svårigheter att skriva faktatext samt 
berättelser.  
Vi kan se att vår kännedom om elevernas kunskaper bekräftades genom de nationella proven. Dock 
överraskades vi av att elever i vissa moment inte hade befäst kunskap vilket framgick tydligt då de gjorde 
vissa delprov. 
 
Vid genomförandet av de nationella proven i svenska och matematik fick eleverna instruktioner och 
uppgifter upplästa av en lärare. Eleverna har under olika perioder fått lästräning i mindre grupp av 
speciallärare. Vi har på olika sätt tränat de matematiska begreppen samt haft både teoretiska och praktiska 
matematiklektioner. I klassrummet finns tillgång till ett bord med laborativt material. 
 
I åk 3 finns fem olika modersmål utöver svenska viket har medfört att pedagogerna har anpassat material 
utifrån deras förmåga och utveckling. 
 
Läromedlet i matematik är omfattande och innehåller många delar där eleverna utmanas. Även om 
eleverna klarade delproven, så kan man tydligt se att de skulle gynnas av att få mer färdighetsträning i olika 
moment som tex uppställning.  
 
Även läromedlet i svenska är omfattande och finns i tre olika kunskapsnivåer. Materialet används redan 
från åk 1 och det följer således en röd tråd upp till åk3. Materialet saknar grammatikdel vilket gör att man 
får använda sig av annat material och lektionsdesign. 
 

 

Grundsärskolan 

Hur ser måluppfyllelsen ut i grundsärskolan?  

Utifrån höstens matematik- och svenskascreening har vi lagt upp en planering som utgår från elevernas 
kunskapsbehov och jobbat intensivt med dessa.  
  
I ämnena So, No, Teknik, Engelska har måluppfyllelsen varit god i åk 1-5.  
 
En elev med annat modersmål i 1–5:an har haft svårt att förstå svenska språket vilket har lett till att han 
inte har klarat måluppfyllelserna i de flesta ämnena.  
 
I Idrott och hälsa är det 3 elever som är på väg att uppnå simkunnighetskraven. I övrigt är måluppfyllelsen 
god. 
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I Slöjd har måluppfyllelsen varit god.  
 
Träningsskolan har en pärm ”Mina mål” där elevernas kunskaper dokumenteras och används för att 
anpassa undervisningen. Eleverna har individuella mål som vi strävar mot, utifrån förmåga och behov. 
Kommunikation och självständighet är de mål som genomsyrar elevernas arbete.  
 

 

Analys och bedömning av måluppfyllelsen 

Kommentera grundsärskolans resultat. Vad har vi gjort eller inte gjort i undervisningen som kan förklara 
resultaten? 

Grundsärskolan åk 1-5 
Matematik: På hösten -19 gjordes en mattescreening “Gilla matematik” som är ett bedömningsmaterial 
från Skolverket. Resultatet visade på olika områden där eleverna behövde träna mer. Individuella 
mattescheman gjordes och eleverna fick häften med det område de behövde öva mer på. Eleverna delades 
in i grupper så att varje elev fick hjälp av lärare en längre stund. När de klarat uppgifterna fick de klistra på 
ett märke där det stod “JAG KAN”.  
 
Svenska: Under ht testades eleverna i läsning med hjälp av screeningtestet “Legilexi”. Tre av fyra elever 
gjorde testet som visade att två elever hade problem med avkodningen. Åtgärder blev extra 
svensklektioner där vi arbetade med lämpliga övningar från boken “God läsutveckling” samt mycket 
lästräning. Resultatet blev olika. För en av eleverna har övningarna inte lett till några stora förändringar när 
det gäller avkodningen. Vet inte om det har varit fel övningar eller om det beror på att eleven har en 
hjärnskada och lätt blir hjärntrött. Den andra eleven har utvecklat avkodningen och får ihop orden bättre 
än tidigare. De tedje eleven hade bättre avkodning och behövde bli säkrare på läshastigheten. Den eleven 
flyttade i mars så det blev ingen lästräning. De färde eleven har ett annat språk som modersmål och förstod 
inte vad som sades eller vad det stod i testet. Screeningen kunde inte genomföras med honom. För att 
träna upp hans svenska språk undervisades han på träningsskolan med tecken som stöd. Resultatet blev 
positivt. Eleven kunde med några tecken kommunicera och förstå samt att han kunde säga flera ord.  
 
I So, No, Teknik och Engelska har vi utgått från färdigt material, vi har arbetat i lugnt tempo. Fast eleverna 
klarat målen behöver de en mer varierad undervisning med mer praktiska övningar. 
  
Grundsärskolan åk 7-9 
Under ht genomfördes svenska screening Legilexi på hösten samt även på våren. Resultatet visade att 
läsförståelsen var svag hos de flesta eleverna. Åtgärder blev att göra mindre grupper där pedagogen 
tillsammans med eleverna diskuterade läsförståelsestrategier. Eleverna har fortfarande svårt för 
läsförståelse och de mindre grupperna kommer att fortsätta under hösten. 
  
Grundsärskolan åk 1-9 
Simningen på Maserhallen med simlärare har gjort att eleverna fortsatt att utveckla sin simförmåga. 
Upplägget har under den här badsäsongen varit annorlunda och det har inte gjorts något speciellt test. 
Inför vt- 21 kommer vi att be att få ett upplägg där eleverna testas.  
 
Träningsskolan 
Eleverna har haft anpassad undervisning, oftast med en till en-lektioner utifrån deras förmåga och behov. 
Fokus har legat på kommunikation och att klara sig i vardagen. Träningsskolan har haft god personaltäthet 
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vilket gett eleverna en lugn struktur under skoldagen. All personal har också haft god kunskap om eleverna 
utifrån deras specifika behov. 
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Skolans och fritidshemmets fortsatta kvalitetsutvecklingsarbete för läsåret 2020/2021 

Prioriterade områden 

Vad ska vi 
göra? 

Varför? Hur? När? Vem har 
ansvaret? 

När och hur 
följer vi 

upp? 
Skapa god 
arbetsmiljö för 
eleverna och 
främja och 
förebygga 
deras psykiska 
hälsa  

För att eleverna 
ska trivas och 
må bra  

Fortsätta att 
arbeta med 
Mockfjärdsskolan 
plan för främjande 
och förebyggande 
arbete för psykisk 
hälsa 

Kontinuer-
ligt under 
läsåret 
2020/21 

Elevhälsoteamet Utvärdering 
vecka 22 
2021 

Arbeta med 
inkludering 
och lektions-
design 

För att eleverna 
ska nå största 
möjliga 
måluppfyllelse 

Föreläsning av 
skolpsykolog, 
vägledning av 
specialpedagoger, 
observationer och 
samtal med 
pedagoger 

Kontinuer-
ligt under 
läsåret 
2020/21 

Specialpedagoger, 
pedagoger och 
skolledning 

Utvärdering 
vecka 51 
2020 och 
vecka 24 
2021 

Organisera 
rastaktiviteter 
för F-9 och 
grundsärskolan 

För att skapa 
trygga och 
meningsfulla 
raster för 
eleverna, för att 
förebygga 
konflikter och 
för att främja 
rörelse och 
hälsa. 

Utse arbetsgrupp 
som planerar och 
delegerar 
genomförandet av 
aktiviteter. 
 

Kontinuer-
ligt under 
läsåret 
2020/21 

Trygghetsteamet, 
elevrådet och 
skolledningen 

Utvärdering 
vecka 51 
2020 och 
vecka 24 
2021 

Utbilda 
eleverna i etik 
och moral på 
nätet och i hur 
vi där påverkas 
och påverkar 
varandra. 
 

För att medve-
tandegöra 
eleverna om 
hur deras 
psykiska och 
fysiska mående 
påverkas av 
digitala 
händelser. 

Föreläsningar för 
elever, personal 
och föräldrar. 
Temadagar och 
klassrums-
diskussioner.  

Kontinuer-
ligt under 
läsåret 
2020/21 

Trygghetsteamet, 
mentorer och 
skolledningen 

Utvärdering 
vecka 51 
2020 och 
vecka 24 
2021 
 

Skapa en 
rödtråd mellan 
skola och 
fritidshem 

För att lättare 
uppfylla 
läroplanens mål 

Fritidspedagogerna 
deltar i det 
vardagliga arbetet 
på F-3. Fritids-
hemmets 
arbetslagsledare 
deltar i arbetslags-
mötena på F-3.  

Kontinuer-
ligt under 
läsåret 
2020/21 

Fritidspedagoger 
och skolledning 

Utvärdering 
vecka 51 
2020 och 
vecka 24 
2021 

 

 


