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Inledning 

Denna rapport innehåller en sammanfattning av resultat och kvalitet för läsåret 2021/22. 

Redovisningen innehåller analys, slutsatser och behov kopplat till ett identifierat problemområde inom 

respektive avsnitt; undervisning, bedömning samt trygghet och studiero. 

Om enheten 

I skollagens 4 kap 3 § fastslås att skolan systematiskt och kontinuerligt ska planera, följa upp och 

utveckla utbildningen. Det fastslås även att detta kvalitetsarbete ska genomföras under medverkan av 

lärare och elever samt att elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i det arbetet. Syftet är 

att de mål som finns i lagar och förordningar uppfylls. Det systematiska kvalitetsarbetet ska 

dokumenteras. 

En skola måste erbjuda varje elev en trygg lärmiljö och en tillgänglig undervisning. På 

Norrstrandsskolan åk 4-6 står vi för ett relationellt perspektiv där vi lägger stort fokus på att skapa 

tillgängliga lärmiljöer för alla våra elever. Vi har stort fokus på att främst arbeta främjande och 

förebyggande när det gäller elevhälsoarbetet. Vi arbetar efter hypotesen: om du mår bra, lär du bra och 

du mår du bättre. Vi vill att skolans vuxna och elever ska ha förutsättningar att skapa tillitsfulla 

relationer då vi är övertygande om att goda relationer är grunden för att våra elever ska lyckas i skolan. 

Det är därför viktigt för oss att lyssna in våra elever. Vi har inställningen att alla elever gör rätt om de 

kan och att det är viktigt för oss att det går bra för våra elever. Vi sammanfattar detta i devisen 

Tillsammans når vi längre. 

Indikatorer på ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete är bland annat att utvecklingsarbetet inom på 

en skola initieras med utgångspunkt från målen i styrdokumenten för skolan. Alla funktioner på skolan 

har en vana att ansvara för utvecklingsarbetet samt att det finns ett uttalat fokus på undervisningens 

kvalitet och elevernas kunskapsresultat i samtal genom hela styr-och stödkedjan. 

Utifrån ovanstående har vi särskilt arbetat kring att utveckla vår undervisning, vår bedömning samt 

arbetet med trygghet och studiero. Vår dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet är indelad i 

fyra olika, men sammanhängande delar: 

• Nulägesbeskrivning 

• Identifiering av problem 

• Antagande om orsaker 

• Identifiering av utvecklingsområden och insatser 
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Undervisning 

Under läsåret har stort fokus legat på att skapa en tillgänglig undervisning för att säkerställa att vår 

undervisning når alla elever. Vi har under tid synliggjort våra verksamheter genom att skylta upp våra 

klassrum och byggnader. Vi har introducerat ett gemensamt bildstöd samt utrusta samtliga klassrum 

med Timetimers. Det finns redan goda förutsättningar för en mer flexibel fysisk lärmiljö i form av 

ståbord och skärmar samt rumsavskiljare. Samtliga klassrum har även utrustats med ett 

ljudutjämningssystem. 

Nulägesbeskrivning 

Ett av skolans viktigaste uppdrag är att arbeta med att skapa en likvärdig skola. På Norrstrandsskolan 

4-6 strävar vi efter att minimera skillnaden mellan våra egna klasser. Därför jämför vi meritvärdet i åk 

6 för vårterminen. Vi kan konstatera att meritvärdet för åk 6 ligger på en högre nivå (239,12) än 

majoriteten av skolor i Karlstad. Genomsnittet för kommunen är 230,21. 

Samtidigt är skillnaden mellan våra flickor och pojkar alldeles för stor (258,97 jämfört med 220,88) 

Differensen är drygt 38 meritvärdespoäng att jämföra med kommunens differens på ca 26 

meritvärdespoäng. Här har vi en utmaning att säkerställa att våra lärmiljöer är tillgängliga för samtliga 

elever. Går vi ner på gruppnivå kan vi även konstatera att det skiljer sig mellan klasserna när det gäller 

meritvärde: 

6A: 215,23 

6B: 241,36 

6C: 256,76 

Bryter vi ner det och ser på pojkar och flickor för sig ser det ut på följande vis: 

6A: flickor 245,83, pojkar 194,04 

6B: flickor 267,75, pojkar 219,38 

6C: flickor 261,00, pojkar 251,46 

Identifiering av problem 

Vi har även dammat av betygskatalogerna för våra sexor och tittat från 2015 fram till nu och kan 

konstatera att vi under den tidsperioden haft totalt 697 elever som vi har betygsatt i åk 6 på 

Norrstrandsskolan. Vi har tittat på hur många av dessa elever som har haft ett underkänt betyg. Av 

dessa 697 elever är det totalt 81 elever som har haft minst ett F i betyg. Det är i runda slängar en 

måluppfyllelse på 88,4% för våra sexor. För att få några referenspunkter kan nämnas att 2021 var det 

72,2% av samtliga sexor i Värmland, som hade betygen A-E i samtliga ämnen och i vår kommun var 

det 77,4% av eleverna. 

Det här betyder att betydligt fler elever procentuellt är i ett särskilt stöd i A- och B-klasserna jämfört 

med C-klasserna. Vi ser alltså fler åtgärdsprogram i A- och B-klasserna jämfört med C-klassen. 

Vi kan även se att elever med ett normbrytande och problemskapande beteende är en utmaning för 

delar av kollegiet. Vi har en handfull elever som vi ännu inte lyckats skapa tillräckligt goda relationer 

med och där vi ännu inte hittar rätt med vårt ledarskap. 

Antagande om orsaker 

På vår skola är C-klassen en profilklass i musik. I den klassen går elever vars vårdnadshavare gjort ett 

aktivt skolval att gå på vår skola. Vårt antagande är även att C-klassen, i större omfattning än de två 

andra klasserna, består av elever som kommer från studiemotiverade hem. 

När det gäller elever med ett normbrytande och problemskapande beteende, så handlar det om att vi 

ännu har en samsyn kring hur vi ska bemöta dessa elever samt vilket ledarskap vi ska använda oss av. 

Identifiering av utvecklingsområden och insatser 

En viktig uppgift för skolan är det kompensatoriska uppdraget. Här kan vi se att vi behöver organisera 

på ett annat sätt. Vi behöver säkerställa att eleverna i A och B-klassen får bättre förutsättningar att 

höga sina meritvärden och öka sin måluppfyllelse. Detta kommer vi göra genom att schemalägga 
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profilens minuter i MU till viss del mot elevens val och skolans val. På det sättet frigör vi den enskilt 

viktigaste resursen kring våra elever: läraren. Genom att schemalägga på det sättet så kommer det 

finnas möjlighet att vara fler pedagoger i A och B-klasserna när C-klassen har musikundervisning. 

Vi kommer fortsätta med de skuggningar våra pedagoger genomför i varandras verksamheter. Det 

samarbetet gäller främst Hagaborgsskolan och Norrstrandsskolan åk 7-9. 

Under kommande läsår kommer samtliga pedagoger inom skola delta i Ledarskapet i klassrummet, 

som är en fortbildning i Skolverkets regi. Den kommer vi genomföra tillsammans med 

Hagaborgsskolan och Norrstrandsskolan åk 7-9. På så sätt skapar vi ännu bättre förutsättningar för ett 

kollegialt utbyte kring ledarskapsfrågor i undervisningen. 

Syftet med våra insatser är att utjämna skillnader dels mellan våra klasser dels mellan våra flickor och 

pojkar. Vi vill även se en minskning av antalet åtgärdsprogram i A- och B-klasserna. 
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Bedömning 

Vi har även inom området bedömning fokuserat på likvärdigheten och hur vi ska säkerställa att alla 

elever når de nationella målen. Hela kollegiet är involverade i rättningen och bedömningen av de 

nationella proven. Åk 4 ansvarar för rättning och bedömning av MA, åk 5 ansvarar för rättning och 

bedömning av EN och åk ansvarar för rättningen och bedömningen i SV/SVA. 

Nulägesbeskrivning 

Tittar vi djupare i vår egen statistik kan vi konstatera att det sett ut, och ser ut, på följande sätt för våra 

sexor när det gäller antalet elever som har betygssatts med minst ett F i terminsbetyg under 

vårterminen: 

• 6A: 36 av 216 elever 16,0%. Det innebär att 16,7 % av eleverna hade minst ett F vilket 

innebär en måluppfyllelse på 83,3% 

• 6B: 35 av 216 elever 16,2%. Det innebär att 16,2% av eleverna hade minst ett F vilket innebär 

en måluppfyllelse på 83,8% 

• 6C: 9 av 264 elever 3,4%. Det innebär att 3,4% av eleverna hade minst ett F vilket innebär en 

måluppfyllelse på 96,6% 

 

Identifiering av problem 

Vi kan alltså konstatera att det spelar roll i vilken klass våra elever går. Går du i en av våra C-klasser 

så har du en betydligt högre måluppfyllelse än om du går i A eller B-klassen. Du har även ett högre 

meritvärde jämfört med eleverna i A och B-klasserna. Du löper dessutom större risk att vara i behov 

av särskilt stöd om du går i en A- eller B-klass. Sett över tid så är risken cirka fem gånger så stor att få 

ett F i A- och B-klassen jämfört med C-klassen. Kort sagt så har vi en stor utmaning när det gäller 

likvärdigheten på vår skola. 

Antagande om orsaker 

På vår skola är C-klassen en profilklass i musik. I den klassen går elever vars vårdnadshavare gjort ett 

aktivt skolval att gå på vår skola. Vårt antagande är även att C-klassen, i större omfattning än de två 

andra klasserna, består av elever som kommer från studiemotiverade hem. 

Identifiering av utvecklingsområden och insatser 

En viktig uppgift för skolan är det kompensatoriska uppdraget. Här kan vi se att vi behöver organisera 

på ett annat sätt. Vi behöver säkerställa att eleverna i A och B-klassen får bättre förutsättningar att höja 

sina meritvärden och öka sin måluppfyllelse. Detta kommer vi göra genom att schemalägga profilens 

minuter i MU till stor del mot elevens val och skolans val. På det sättet frigör vi den enskilt viktigaste 

resursen kring våra elever: läraren. 

Vi kommer även genomföra konferenser med fokus på det kompensatoriska uppdraget. Detta kommer 
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ske inom ramen av våra ämnesgrupper, som genomförs den 24/8 kl. 14.30-16.00, den 16/9 kl. 10.00-

12.00, den 10/11 kl. 14.30-16.00, den 24/1 kl. 10.00-12.00, den 8/3 kl. 10.00-12.00 samt den 8/5 

kl. 10.00-12.00. 

Syftet med våra insatser är att öka graden av likvärdighet mellan våra klasser. Vi avvaktar även den 

utredning om organisation av musikprofil som beställts av utbildningschef Johan Sjövall och som 

utförs av utredare på den administrativa avdelningen, Lena Huldén. 
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Trygghet och studiero 

Vi använder oss av elevenkäter samt sociogram för att kartlägga eleverna trygghet. Vi hämtar även 

data från ELSA dvs de hälsosamtal som genomförs av vår skolsköterska i åk 4. De år Skolenkäten 

genomförs utför den ett viktigt underlag i vårt arbete. Vi kartlägger även om eleverna hur varje individ 

i gruppen förhåller sig till pedagogen som ledare. Är eleven villig att acceptera pedagogens ledarskap? 

Vill eleven tillhöra en grupp eller inte? 

Nulägesbeskrivning 

Under läsåret har skolkurator genomfört sociogram på gruppnivå vid två separata tillfällen. Fokus på 

sociogrammen är att se hur våra elever trivs och om de upplever sig trygga i våra verksamheter. 

Sociogrammen, tillsammans med pedagogernas kunskap om gruppen och eleverna, gör att 

helhetsbilden blir tydligare. Framför allt ser vi att arbetet blivit mer systematiskt inom elevhälsan. 

Vi kan se att de flesta elever är trygga hos oss och att de trivs. Vi ser även en koppling mellan låg 

närvaro och resultaten av våra sociogram. Vi har under läsåret fortsatt genomföra omtankessamtal med 

fokus på att stärka skolanknytningen. Då har vi bland annat utgått från sociogrammen. 

Identifiering av problem 

Vi kan konstatera en markant övervikt av signaler i åk 4 och då i 4A och 4B under höstterminen. 

Signalerna rörande dessa två klasser står för ca 70% av skolans totala antal signaler. Vi ser att 24 

signaler har uppstått på raster eller på fritid vilket står får ca 76% av samtliga signaler. 

Under vårterminen kan vi konstatera en stor övervikt av signaler handlar om elever i åk 6. Signalerna 

rörande våra sexor står för 61% av skolans totala antal signaler. Nästan samtliga signaler sker på rast, i 

trapphus, korridorer eller omklädningsrum. 

Vi ser att i stort sett samtliga kränkningar handlar om pojkar som kränker eller blir kränkta. Av våra 

elever ser vi att 8 elever har utsatt andra för kränkande behandling fler än en gång. Totalt har dessa 8 

tillsammans varit inblandade i 23 kränkningar. 6 av dessa går i åk 6. 

Antagande om orsaker 

I vår kartläggning ser vi att det är främst våra pojkar som kränker och blir kränkta samt att det oftast 

sker på rasterna. Det här signalerar att våra pojkar behöver en annan struktur kring den fria delen av 

skoldagen samt att vi behöver anpassa vårt ledarskap till våra pojkar. 

Identifiering av utvecklingsområden och insatser 

Här behöver vi fortsätta arbeta med att anpassa vårt ledarskap så att vi inte underblåser affekt eller 

skapar misslyckande i vår verksamhet. Vägen fram är att våra elever och vi i skolan ska lyckas i 

arbetet med att skapa tillgänglighet för alla våra elever. I den sociala lärmiljön vill vi särskilt lyfta 

fram vikten av lågaffektivt bemötande, pedagogens ledarskap samt vikten av att skapa tillitsfulla 

relationer. I den pedagogiska lärmiljön är det viktigt att skapa delaktighet hos alla våra elever och 

ständigt arbeta med en tydliggörande pedagogik. Vi ska fortsätta skapa en bättre fysisk lärmiljö för 

våra elever. I det innefattas även ett systematiserat arbete med sociogram för att lyfta det psyko-sociala 

perspektivet i skolans elevhälsoarbete. Vi behöver även fortsätta skapa meningsfulla raster och i den 

processen involverar våra pojkar mer i detta. 

Då vi ser att våra blivande sexor i liten omfattning förekommer i kränkningsärenden kommer vi 

genomföra gruppstärkande arbete i blivande åk 6 som en främjande insats för hela stadiet. 

Vi kommer genomföra möte med vårdnadshavare till de elever som frekvent förekommer i 

kränkningsärenden. Samt att kurator genomför en social överlämning till mottagande kurator på 

högstadiet, särskilt viktigt att den sociala överlämningen sker kring de elever som ska till en annan 

högstadieskola än Norrstrandsskolan. 

Vi kommer fortsätta stärka det psyko-sociala perspektivet genom att skolkurator får en tydligare roll 

när det gäller skolnärvaro, skolanknytning och klassbildning. Inför varje utvecklingssamtal kommer 

skolkurator ansvara för att sociogram genomförs i varje grupp. Sociogrammen syftar till att kartlägga 

tryggheten och trivseln på organisationsnivå. Under våren har vi gjort ytterligare satsningar kring 
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sociogrammen genom att köpa in ett digitalt verktyg som gör det möjligt för oss att göra snabbare och 

vassare analyser av våra sociogram. Inför kommande läsår utökar vi även kuratorstjänsten från 50% 

till 100%. 

Vi ska ytterligare få ner antalet elever som frekvent förekommer i kränkningsärenden. Här behöver vi 

ta ett helhetsgrepp utifrån skolans bemötande gentemot eleven och kommunikation med hemmet. 


