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1. Om Noblaskolan Nya Hovås 

Om Noblaskolan 

Huvudman för Noblaskolan Nya Hovås är Pysslingen förskolor och skolor AB som är en del 
av AcadeMedia. Noblaskolan Nya Hovås är tillsammans med 14 andra skolor och förskolor 
en del av Noblaskolorna, som har en tydlig målbild för vår verksamhet. Vi ska vara en 
grundskola med goda förutsättningar för akademiska resultat. Skolan ger eleverna en hög 
undervisningskvalitet med tydlig struktur i en stöttande och trygg miljö. Det finns många 
olika vägar mot målet, men när det gäller något så viktigt som våra barns framtid vill vi 
inte experimentera. Vi anpassar och varierar undervisningen, så att varje elev har 
möjlighet att nå sin fulla potential. Vi har sett till att skapa en skola och förskola som ger 
barn och elever de bästa tänkbara förutsättningarna.  
 

Om skolenheten 

Noblaskolan Nya Hovås består av tre enheter; förskola, en enhet med årskurs F-5 och en 
med årskurs 6-9. Detta ger oss möjligheten att arbeta i ett 1-16-årsperspektiv, där vi kan 
följa våra barn och elever hela vägen från förskolan till avslutad grundskola.  
 

Ledning och organisation 

På Noblaskolan Nya Hovås åk 6-9 är vi drygt 40 personal som arbetar med våra 480 
elever. Skolans ledningsgrupp utgörs av rektor, kurator, två arbetslagsledare samt två  
lärare. I skolans Elevhälsoteam ingår rektor, tre specialpedagoger, kurator, skolsköterska, 
skolpsykolog, skolläkare och SYV.  
 
Skolans lärare är uppdelade i två arbetslag:  
Åk 6/8 bestående av mentorerna i åk 6 och 8  
Åk 7/9 bestående av mentorerna i åk 7 och 9.  
 
På Noblaskolan Nya Hovås åk 6-9 har vi fem förstelärare vars olika uppdrag krokar i 
varandra och som tillsammans arbetar för att utveckla undervisningen och höja 
måluppfyllelsen.  
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2. Vårt kvalitetsarbete 

Vår kvalitetsmodell 

Inom Noblaskolan vilar vårt systematiska kvalitetsarbete på Noblaskolan och 
AcadeMedias gemensamma kvalitetsledningsmodell och är inriktat på de nationella 
målen. Detta innebär att det finns en gemensam definition av vad som menas med 
kvalitet och ur vilka aspekter kvaliteten i verksamheten utvärderas. Det innebär också att vi 
är överens om ett antal gemensamma framgångsfaktorer för att ständigt utvecklas och 
nå uppsatta mål. 

Vår kvalitetsdefinition 

I vilken utsträckning vi skapar förutsättningar (strukturkvalitet), för en så god verksamhet 
(processkvalitet), att vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet). 

Strukturkvalitet handlar dels om på vilket sätt 
huvudmannen och skolledningen organiserar 
och skapar förutsättningar för utbildningens och 
undervisningens genomförande, dels om andra 
förutsättningar i form av till exempel 
sammansättning av personal, elever och barn. 

Processkvalitet handlar om våra arbetssätt och 
kvaliteten i det vi gör.  

Resultatkvalitet handlar kort och gott om i vilken 
utsträckning vi når de nationella målen. 

  

Våra framgångsfaktorer 

Uppdraget i fokus - Vi skapar samsyn kring vårt uppdrag och ser alltid till våra barn och 
elevers bästa när vi fattar beslut. 

Proaktiv uppföljning - Vi ser till att vi lever upp till krav och förväntningar och bjuder in 
barn, elever, föräldrar och medarbetare i förbättringsarbetet. I god tid följer vi upp att vårt 
arbete ger önskat resultat och är snabba med att korrigera brister och avvikelser.  

Kollegial samverkan - Vi skapar arenor och utrymme för gemensamt lärande och 
erfarenhetsutbyte som leder till att verksamheten utvecklas. Vi redovisar öppet våra 
resultat, styrkor och utmaningar och lär av varandra. 

Aktiv resursfördelning - Vi anpassar organisation, bemanning och andra resurser utifrån 
förutsättningar och behov.  
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Gemensamma kvalitetsuppföljningar 

Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter och 
sammanställningar av resultat enligt ett fastslaget årshjul. De gemensamma enkäter som 
genomförs är dels en trygghetsenkät i grundskolan, som genomförs under höstterminen, 
vilken syftar till att ge underlag till verksamhetens plan mot diskriminering och kränkande 
behandling. Dels en årlig elev- och vårdnadshavarenkät, vilken genomförs vid 
vårterminens start, som ger oss såväl elevernas som vårdnadshavarnas perspektiv på 
verksamheten. Enkäten genomförs både i förskolan och grundskolan inklusive 
fritidshemmet. 

Utöver detta gör lärarna i mitten av varje termin en nulägesbedömning av elevernas 
kunskapsutveckling i grundskolan, dels i form av så kallade prognoser och omdömen 
(årskurs 1-9), dels i form av Läsa-Skriva-Räkna (Förskoleklass, årskurs 1 och 3). Två gånger 
om året görs bedömningar av måluppfyllelsen och den pedagogiska processen i 
förskolan. 

Sammantaget ger det såväl den enskilda skolenheten som huvudmannen underlag för att 
kontinuerligt kunna bedöma kvaliteten i arbetssätt (t.ex. undervisningen, elevhälsoarbetet 
och trygghets- och värdegrundsarbetet med mera), samt för att bedöma i vilken 
utsträckning de nationella målen nåtts under det gångna läsåret. 

I juni varje år sammanställs alla betyg och omdömen, samt resultaten på de nationella 
proven för att skapa ett underlag till att bedöma hur väl målen för kunskaper och värden i 
läroplanen nås under läsåret (resultatkvalitet). Betygsuppgifterna för såväl avgångselever 
som samtliga elever på skolan presenteras i resultatredovisningen i denna 
kvalitetsrapport.  

Under början av påföljande hösttermin sammanställer såväl skolenheterna som 
huvudmannen sitt systematiska kvalitetsarbete i en sammanfattande kvalitetsrapport och 
verksamhetsplaner tas fram för hur skolenheten ska arbeta vidare mot högre 
måluppfyllelse nästa läsår. 

Enhetens systematiska kvalitetsarbete 

Skolan har ett tydligt uppdrag enligt skollagen att systematiskt och kontinuerligt planera, 
följa upp, dokumentera och utveckla utbildningen. Rektor har huvudansvaret för att vår 
skola synliggör, analyserar och utvärderar våra arbetsprocesser och resultat. 

Resultaten från trygghetsenkäten samt elev- och vårdnadshavarenkäten bearbetas och 
analyseras i Elevhälsoteamet, ledningsgruppen och arbetslagen.  
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I samband med att kunskapsprognoserna genomförs under mitten av varje termin så 
hålls elevkonferenser där både mående och kunskapsresultat gås igenom klass för klass. 
Utifrån behoven som framkommer där, fördelas resurser och eventuella nya insatser görs. 

Efter varje avslutad termin sitter undervisande lärare i sina ämneslag och analyserar 
resultaten utifrån olika perspektiv som årskurs och kön. Skolledning tar del av och ger 
vidare respons på analyserna som ligger till grund för vad lärarna sedan arbetar vidare 
med under konferenstid och studiedagar.  

Löpande under läsåret genomför undervisande lärare digitala utvärderingar med eleverna 
efter avslutat arbetsområde. Dessa resultat diskuteras sedan i ämneslagen för att 
utveckla och förbättra undervisningen.  

Förstelärare ses veckovis ihop med skolledning för att planera och utvärdera 
verksamhetens utvecklingsarbete utifrån nuläge och behov.  

 

3. Resultatkvalitet grundskola 

Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning de nationella målen nås, det vill säga de 
mål som finns i läroplanen för respektive skolform. 

Betyg avgångselever (åk 9) 

Parameter och kön 2019/20 2020/21 2021/22 

Andel elever med A-E i alla ämnen 98,3% 95,7% 92,5% 

Flicka 98,4% 98,1% 91,1% 

Pojke 98,1% 93,7% 93,8% 

Andel elever med gymnasiebehörighet 99,1% 95,7% 93,3% 

Flicka 98,4% 98,1% 91,1% 

Pojke 100,0% 93,7% 95,3% 

Genomsnittligt meritvärde 287,7 280,9 275,0 

Flicka 292,1 285,1 284,5 

Pojke 282,4 277,1 266,7 

 

Betygsresultaten för elever i åk 9 har minskat under senaste treårsperioden.  
Utgångsläget 19/20 var dock väldigt högt.  Årets resultat ligger på en hög nivå framförallt 
i genomsnittligt meritvärde. Även pojkarnas resultat i andelen elever med 
gymnasiebehörighet 95,3% är högt.  
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Betyg (åk  6) 

Parameter och kön 2019/20 2020/21 2021/22 

Andel elever med A-E i alla ämnen 87,3% 94,9% 92,5% 

Flicka 89,7% 100,0% 95,8% 

Pojke 84,0% 89,8% 87,5% 

 

De totala betygsresultaten för åk 6 har ökat under de senaste tre åren, även om vi ser en 
liten minskning sedan föregående läsår. Flickornas resultat är något högre än pojkarnas 
men glappet minskar till åk 9.  

 

Nationella prov (åk 9) 

Ämne A B C D E F Totalt 

Engelska 31% 34% 27% 3% 5% 0% 100% 

Matematik 11% 20% 24% 20% 19% 6% 100% 

Svenska 5% 25% 34% 22% 9% 5% 100% 

 

I engelska ser vi att en stor majoritet av eleverna når C eller högre provbetyg. I både 
matematiken och svenskan är det endast en liten del eleverna som når högsta betyget 
A.  

 

Nationella prov (åk  6) 

Ämne A B C D E F Totalt 

Engelska 21% 35% 25% 16% 4% 1% 100% 

Matematik 2% 21% 31% 25% 20% 2% 100% 

Svenska 1% 21% 35% 23% 17% 4% 100% 

Svenska som andraspråk 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 

 

I engelskan ligger en majoritet av eleverna på ett B eller C. I matematiken och svenskan 
ser vi samma tendens som för provresultaten i åk 9, att det är få elever som når högsta 
betyg A, dock är det cirka en femtedel som når B. Svenska som andraspråk 
genomfördes endast av en elev.  
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4. Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 

Betyg och bedömning 

För att säkerställa 
rättssäkra betyg och en 
likvärdig bedömning.  

● Ämneslagsarbete med tydligt 
uppstrukturerade möten och diskussioner 
med avstamp i respektive ämnesanalys för 
att gynna alla elevers kunskapsutveckling. 

● Kurs i Betyg och bedömning för alla lärare.  
● Implementering av nya läroplanen Lgr22.  
● Förstelärarna planerar tillsammans med 

rektor upp utvecklingsarbetet runt de 
pedagogiska frågorna som är i fokus på 
skolans konferenser och studiedagar.  

Noblautmaningen 

För att som en central del 
av Noblaskolans 
arbetssätt och fokus ska 
genomsyra 
undervisningen då att 
elever som utmanas når 
längre.  

● Utvidgat försteläraruppdrag i matematik 
med fokus på ämnesövergripande 
problemlösning.   

● Implementering av retorik i undervisningen 
som drivs av en av skolans förstelärare.  

Skapa samsyn i 
värdegrundsarbetet 

För att på Noblaskolan 
ska alla elever känna sig 
trygga och må bra.  

● Trygghetsgrupp med en mentor från 
respektive årskurs. Gruppen lägger 
tillsammans med delar av EHT upp en 
planering och årshjul för ett strukturerat 
värdegrundsarbete i de olika årskurserna.  

● Löpande diskussioner i arbetslag och EHT 
under läsåret för att lägga upp plan för och 
arbeta vidare kring frågor rörande studiero, 
trygghet och trivsel.  
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5. Sammanfattande utvärdering -  Grundskolan  

Undervisning och lärande 

Rektors organisering avseende områdena undervisning och lärande 

Noblaskolan Nya Hovås har en effektiv och välstrukturerad organisation med 
legitimerade lärare. Lärarna ingår i ämneslag som tillsammans planerar och utvecklar 
sin undervisning utifrån uppsatta mål från analyser, som görs löpande över läsåret. I 
dessa analyser och prognoser  jämförs och analyseras resultaten utifrån olika perspektiv 
som kön, årskurs och ämne. Ämneslag och lärare får löpande återkoppling från 
skolledning och förstelärare, för att kunna arbeta vidare mot ökad kvalitet och 
måluppfyllelse.  
På enheten åk 6-9 arbetar fem förstelärare som genom sina olika uppdrag tillsammans 
driver skolans utvecklingsarbete framåt. Förstelärarna handleder, utbildar och stöttar 
tillsammans ämneslagen och driver de pedagogiska diskussionerna. De olika 
försteläraruppdragen har under läsåret 21/22 bestått av: 1. Kooperativt lärande och 
lektionsdesign 2. Framgångsfaktorer i undervisningen 3. Problemlösning i matematik, 4 
Retorik 5. Digitala verktyg för högre måluppfyllelse 
Resultaten från elev- och vårdnadshavarundersökningen samt trygghetsenkäten 
bearbetas och analyseras av mentorer, EHT samt ledningsgrupp för att få syn på behov 
och ta fram plan för rätt insatser. Fokus ligger alltid på att få till förbättring som når direkt 
och hela vägen ut till våra elever.  
Ämneslagen ses på konferenstid en gång per vecka men utöver den tiden har även alla 
undervisande lärare i en årskurs ytterligare gemensam planeringstid. Genom detta täta 
samarbete planerar, sambedömer och reflekterar lärarna tillsammans, alltid med 
elevernas lärande i fokus. På några av ämneskonferenserna är även specialpedagoger 
med för att tillsammans med undervisande lärare ta fram ämnesspecifika anpassningar 
så att vi på bästa sätt kan möta alla våra elevers behov. Ämneslagen har vidare under 
läsåret genomfört ett implementeringsarbete av nya läroplanen planen Lgr22. Under 
ledning av förstelärarna har årshjul, innehåll och nya riktlinjer för bedömning diskuterats 
och arbetats igenom.  
Skolans pedagogiska råd leds av en av förstelärarna och är ett viktigt forum där eleverna 
är med och diskuterar frågor kring undervisning, detta för att få syn på 
framgångsfaktorer som kan spridas till alla klassrum. Pedagogiska rådet ses en gång per 
månad och innehållet lyfts därefter vidare till samtlig personal.  
Under läsåret har lärarna i åk F-9 setts på ett antal gemensamma studiedagar och 
konferenstider för att tillsammans planera och diskutera undervisningen i ett 1-16-
årsperspektiv. Fokus har legat på att arbeta fram en tydlig progression och minska 
trösklarna mellan våra enheter och årskurser för att gynna våra barn och elevers 
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utveckling och lärande.  
Alla lärare har under läsåret genomfört en kurs i Betyg och bedömning via Karlstad 
universitet. Vid termins- och läsårsslut ges gemensam tid för diskussioner i ämneslagen 
kring betyg och bedömning. I analysen som görs i juni utvärderas undervisningen och 
resultaten och jämförs med resultaten på de Nationella proven. Detta för att öka kvalitén 
av undervisningen och för att säkerställa en likvärdighet i bedömningen.  
Genom tydliga strukturer med årshjul, planeringar och kollegialt samarbete har vi goda 
förutsättningar för att utveckla och förbättra undervisningen på Noblaskolan Nya Hovås. 

 

Utvärdering av undervisning och lärande 

Indikatorer för utvärdering av verksamheten 

Frågorna ställs till elever i årskurs 4 till årskurs 9 samt till samtliga vårdnadshavare. 

  
Elever, 

(andel 7-10) 

Vårdnadshavare, 

(andel 7-10) 

Område Fråga (kundundersökning) 2021 2022 2021 2022 

Undervisning 
Jag är nöjd med undervisningen på min 
skola 

77% 77% 81% 80% 

 
Mina lärare gör så att jag får lust att lära 
mig mer 

61% 60% 71% 71% 

 
Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan 
om jag behöver det 

81% 81% 80% 79% 

Studiero Det är ordning och reda i min skola 67% 69% 74% 76% 

 Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 64% 71% 59% 62% 

Elevernas ansvar och 
inflytande 

Jag har möjlighet att påverka det vi jobbar 
med i skolan 

55% 48% 61% 59% 

Bedömning och betyg 
Mina lärare informerar mig om hur det går 
för mig i skolarbetet 

73% 67% 74% 76% 

Värdegrundsarbete Jag känner mig trygg i skolan 85% 88% 86% 89% 

 
Jag tycker att eleverna på min skola 
behandlar varandra på ett bra sätt 

64% 66% 61% 60% 

 

Utvärdering och analys av kunskapsresultaten 

Bland både elever och vårdnadshavare har vi precis som föregående år en hög 
nöjdhet på ca 80% vad gäller undervisningen. Elever och vårdnadshavare upplever 
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även att de i hög utsträckning får den extra hjälp de eventuellt är i behov av. Genom 
att alla lärare ingår i ämneslag som tillsammans och systematiskt planerar, 
utvärderar och utvecklar sin undervisningen så fortsätter vi att hålla en hög kvalitet. 
Det finns en genomgående tydlig struktur och inget lämnas åt slumpen. Genom att 
vara lyhörda över innehåll som måste repeteras och hellre gå igenom det en extra 
gång ger vi fler elever möjlighet att nå så långt som möjligt. Vi ser att det är viktigt 
att vi alltid försöker erbjuda olika alternativ för eleverna att då de ska repetera som  
text, video, presentationer, begreppslistor med mera.  
Under läsåret 21/22 har vi utökat från två till tre specialpedagoger i årskurs 6-9 vilket 
inneburit ett större stöd för både elever och personal. Skolans klasser delas upp 
mellan specialpedagogerna, som följer och ansvarar för grupperna genom 
årskurserna. Att mentorer arbetar tätt med specialpedagoger samt ett gott 
samarbete mellan hem och skola, ger oss goda förutsättningar att kartlägga och 
möta våra elevers behov.  
Utifrån lärarnas önskemål har specialpedagogerna i år varit med viss mötestid i 
ämneslaget i Idrott och hälsa med syfte att hitta anpassningar inom idrottsämnet. 
Detta har gett mycket goda resultat och är något vi kommer att utveckla vidare 
även inom de andra praktisk-estetiska ämnena.  
Ett annat behov som blivit mer synligt under läsåret är att få till en bättre miljö för 
att möta de elever som av olika anledningar har svårt att komma till skolan. I 
dagsläget har vi en mindre sal och ett antal grupprum där olika elever arbetar som 
är i behov av ett annat sammanhang än det ordinarie klassrummet. För att göra 
det mer tillgängligt för fler, samt ge förutsättningar för att öva och förhålla sig till ett 
något större sammanhang så har vi inför kommande läsår valt att satsa på en ny, 
större studieverkstad där fler elever kan arbeta under delar av sin skoldag 
tillsammans med resurspedagoger och annan personal.  
Vad gäller elevernas resultat så har frågan om arbetsro ökat med hela sju 
procentenheter och ordning och reda med två. Detta ser vi som mycket positivt då 
det är något vi arbetat mycket med under läsåret. Resultaten har bearbetats av 
personal och elever för att få syn på de framgångsfaktorer som ökat resultaten:  

● Mycket samtal kring arbetsron med elever och vårdnadshavare och i 
gruppen,  tydlig struktur. Vi arbetar med värdegrund på individ och 
gruppnivå. Samtal med elever.  

● EHT går in och stöttar extra där det finns behov med t ex gruppstärkande arbete i 
klassen. Även förstelärarna stöttar undervisande lärare och diskuterar och leder 
klasskonferenser för att hitta framgångsfaktorer i undervisningen.  

● Uppmuntran och positiv feedback till eleverna när det går bra, ge beröm. Vi 
behöver stötta eleverna i processen och skapa tillåtande lärmiljöer. Det är viktigt 
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att vi tränar på momenten i steg så att de kan lyckas och att de känner sig 
förberedda.  

● Inkludering av elevernas åsikter i kombination med att ge dem eget ansvar ger ge 
bättre ro och respekt. Dock viktigt att markera för de som inte följer de 
gemensamma överenskommelserna samt vara tydlig med vad som inte går att 
rubba gällande regler mm.  

Vad gäller frågorna rörande elevinflytande ser vi att vi ligger något lågt och att  “Jag har 
möjlighet att påverka det vi arbetar med” gått ner med åtta procentenheter jämfört med 
förra läsåret till nu 48%. Detta hänger troligtvis delvis ihop med satsningen på ramar, 
arbetsro och struktur. Lektionerna har varit mycket styrda och upplanerade, men vi 
funderar vidare hur vi kan låta eleverna vara med och påverka mer inom de givna 
ramarna. Vi tror också vi behöver bli bättre på att lyfta fram vad som kommer fram i 
pedagogiska rådet till elever och vårdnadshavare, inte bara till personalen. Planen 
framåt är att vi lägga ut mer information på Schoolsoft efter mötena med vad som gåtts 
igenom med samtlig personal och där ge exempel på vilka förändringar som gjorts 
utifrån elevernas önskemål. I diskussioner med eleverna framkommer även att de trots 
att de inte alltid upplever att de får vara med och påverka, ändå är nöjda med 
upplägget. Men för att öka lusten att lära ser vi att det är viktigt att lägga fokus på nedan 
punkter:  

● Skapa lustfyllda och kreativa uppgifter och ge utrymme för elevinflytande när det 
är möjligt.  

● Arbeta kooperativt för att på ett strukturerat sätt variera undervisningen. Eleverna 
lyfter vissa strukturer som “Fråga fråga byt” och “Mötas på mitten”.  

I resultaten från vårdnadshavarna ser vi att i de övergripande resultaten har 
rekommendationsgrad gått upp med tre procentenheter till 80% och nöjdhet med 
två till hela 81%, detta är vi mycket stolta över. 
Störst förbättring från föregående läsår har “”Förtroende för rektorn”  som ökat med 
fem procentenheter. I och med att vi gått från två till en rektor på enheten med åk 
6-9 har mer information kommit från en och samma person. Detta kan innebära en 
större tydlighet i kommunikationen utåt och vi kommer fundera vidare hur vi ska 
sätta strukturen för skolledningen under kommande läsår då vi blir fyra personer i 
skolledningen för våra tre enheter.  
Den frågeställning som minskar mest är “Mitt barn har tillgång till de läromedel och 
material hen behöver” som gått ner med hela nio procentenheter. Detta tror vi till 
viss del har att göra med att i och med elevernas höga sjukfrånvaro samt delvisa 
distansundervisning under åter ett år präglat av pandemin. Mycket har varit 
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upphängt på material och planeringar i Google Classroom där vårdnadshavarna 
inte har samma tillgång och själva inte hittar eller kan strukturen. Detta har kommit 
fram även på föräldramöten, man upplever att det är enklare att hjälpa sina barn 
med ett fysiskt läromedel, medan en stor del av eleverna tycker det fungerar bra 
med digitalt material i Google Classroom i kombination med läromedel. I NO och 
SO-ämnena finns böcker att låna hem, även om de inte alltid används. Där behöver 
vi se över om den informationen kommit ut ordentligt. Frågan kring läromedel 
diskuteras och utvärderas vidare i ämneslagen.  
Årets nior landade vårterminen 2022 på ett meritvärde på hela 275 poäng och en 
måluppfyllelse på 93%. Vi ser att kunskapsprognosen som görs två gånger per läsår 
nu stämmer bättre överens med resultaten. Detta är något vi arbetat med under 
läsåret för att säkerställa att rätt resurser och insatser görs i rätt tid.  
Pojkarna i åk 9 hamnar på en meritpoäng på 267 och flickorna på 284. Vi ser att vi 
behöver fortsätta med de insatser och arbetssätt kring struktur, lektionsupplägg 
och tydlighet vi arbetar utefter. Detta för att höja alla elevers resultat men 
framförallt pojkarnas då vi ser att pojkarna i de tidigare åren har svårare att ta eget 
ansvar och organisera sitt eget skolarbete.  
 
Framgångsfaktorer att fortsätta arbeta med och utveckla under kommande läsår:  

● Noblautmaningen - matematik. Vi ser att Noblautmaningen i 
problemlösning underlättar för pojkarna att ta sig ikapp flickornas resultat. 
Detta genom att det är en återkommande struktur där de får tid att arbeta 
på strategier och kommunikation. Nästa steg är att genom 
Noblautmaningen få eleverna att utveckla sin kommunikation när det gäller 
att visa beräkningar etc.   

● Tät muntlig formativ feedback som berättar var eleven befinner sig 
kunskapsmässigt och vad som är nästa steg. Ämnesmatrissamtal tidigt på 
terminen.  

● Avstämning (bedömning) av delmål så att allt inte hänger på den slutgiltiga 
bedömningen av ett arbetsområde.  

● Gott samarbete mellan hem, EHT, mentor och undervisande lärare. 
● Snabbare och mer förekommande påminnelser kring bedömningar som måste 

lämnas in, inte vänta för länge, och påminna dem om att det kommer skarpt 
påverka deras betyg om dessa inte lämnas in.  

● Tidig kontakt med vårdnadshavare om kunskapsutveckling samt arbetsro.  
● Viktigt att få eleverna att våga testa sig fram. Vi upplever att eleverna inte alltid 

vill visa att de inte kan, de är rädda att bli bedömda på det. Lyfta kunskapskravet 
“pröva och ompröva”.  
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● Erbjuda fler skriftliga instruktioner och genomgångar för att nå de elever som har 
svårt att ta eget ansvar och saknar driv. 

● Viktigt att fånga upp pojkarnas intresse för vissa ämnen och uppgifter de 
traditionellt upplever som “tråkiga”.  

● Ämneslagen med de praktisk/estetiska ämnena önskar och ser fram emot att 
samarbeta med andra Noblaskolor för att dela goda exempel och få till bra 
diskussioner för att utveckla undervisningen vidare.  

● I Moderna språken ser vi en tydlig effekt av distansundervisningen. En större andel 
av pojkarna hade svårare att utnyttja lektionstiden på bästa sätt vilket visar sig i 
resultaten. Flickorna klarade distansundervisningen bättre och kunde ta ett eget 
större ansvar. För att arbeta ikapp vad som missats har det under resterande del 
av läsåret repeterats mer än vanligt.  

● Fler inspelade moment och genomgångar i de praktisk-estetiska ämnena då 
detta fungerat väl i bland annat hem- och konsumentkunskapsundervisningen 
och idrotten.  

● Erbjuda fler elever enskild undervisning eller undervisning i mindre grupp i de 
praktisk-estetiska ämnena då detta visat sig mycket framgångsrikt i t ex 
idrottsämnet.  

● I screeningar, prognoser och resultat i matematik i årskurs 6 ser vi att det skiljer 
sig mycket i nivå eleverna emellan. Det är mycket olika vad man lärt sig och 
arbetat med i de tidigare årskurserna. Här vill vi ha ett tätare samarbete med 
lärarna i F-5 för att få till en tydlig röd tråd och progression. Det finns ännu bättre 
förutsättningar för detta nu då vår egen F-5-enhet expanderar under kommande 
läsår. En av de delar vi vill arbeta mer med är bedömning på olika nivå även i de 
lägre åldrarna, detta är för en stor del av eleverna något helt nytt för dom när de 
börjar hos oss i sexan.  

● Vi ser då vi jämför resultat och förmågor hos våra elever över åren och 
årskurserna att de som arbetat mer med Noblautmaningen problemlösning har 
utvecklat sin förmåga att välja strategier och tillämpa metoder i matematiken. 
Det vi ser ett behov att utveckla ytterligare är elevernas förmåga att tänka mer 
självständigt utan ledning, testa och pröva/ompröva. Detta kan vi göra genom att 
låta Noblautmaningen i problemlösningen bestå av fler öppna frågor och 
problem som kan lösas på fler olika sätt.   

 
 
Åtgärdsprogram och extra anpassningar  
Det är under läsåret 21/22 fler flickor än pojkar som har F i engelska, ett mönster vi har sett 
även tidigare läsår. Vi vet att flera av de svagare pojkarna spelar en del datorspel där de 
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övar engelska både skriftligt och muntligt. Vi fortsätter arbeta med att öva på att prata 
mera och tänker oss att Noblautmaningen i retorik kommer att hjälpa till att utveckla den 
förmågan, särskilt hos våra flickor.  
Generellt ser vi att det är just engelskan men även matematiken där det finns störst 
svårigheter. Vi fortsätter därför lägga våra extra resurser på just de lektionerna, och 
givetvis i de grupper där behoven är störst.  
En utmaning är att få till sv/eng2-lektionerna på ett bra sätt. Bland de äldre 
eleverna ser vi att inte alla tar tillvara på den tid och hjälp de får där på bästa sätt. 
Vi arbetar nu om upplägget och har tydligare beting samt tätare möten med SYV 
för att få upp motivationen. Detta gäller både elever i åk 8 och åk 9.  
Vi ser ett behov av att få till en tydligare struktur för att få stöd vid provtillfällen. Det kan 
vara svårt att få tag på någon som kan hjälpa till vid bedömningar då mycket kommer 
samtidigt och i nuläget så därför vill vi arbeta fram en tydligare rutin för detta.  

 

Utvärdering och analys av arbetet med bedömning och betygssättning, nationella prov 

Lärarna ses i sina ämneslag under tisdagskonferenserna men även på annan 
planeringstid samt studiedagar. Fokus ligger alltid på undervisningen och på att få till 
kärnfulla pedagogiska diskussioner. Förstelärarna har en viktig roll i att leda dessa samtal 
och skapa samsyn och strävan efter utveckling. Genom att lärarna alltid efter avslutad 
termin diskuterar de olika gruppernas resultat och betyg, får vi en hög transparens och 
ett gott klimat för utveckling.   
 
Rättningen av de nationella proven delas upp och genomförs av samtliga undervisande 
lärare i respektive ämne. Detta innebär att alla lärare håller sig uppdaterade och vi ser 
på tiden för rättning som ett tillfälle att skapa samsyn och underlag för vidare analys och 
diskussioner i ämneslagen. Undervisande lärare rättar inte sin egen klass och uppsatser 
och så mycket som möjligt av proven anonymiseras för att det inte ska påverka 
bedömningen.  
 
Läsårets två sista tisdagskonferenser i maj/juni ägnas i respektive ämneslag åt 
sambedömning och betygssättning. Då diskuteras även NP-resultat i förhållande till 
betygen som sätts, för att en så rättssäker och likvärdig bedömning som möjligt ska 
göras. Även specialpedagogerna deltar och bidrar med sitt perspektiv, framförallt för de 
elever de träffat extra mycket i slutet av läsåret.  
NP - betyg 
Svenska  
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I årskurs sex är det lång tid, nästan en termin, mellan då NP genomförs och betygen sätts. 
Eleverna hinner då lära sig mer och utvecklas vidare vilket innebär att det är fler elever 
får högre betyg än NP-resultat. Detta läsår var det 23% som fick ett högre betyg. 
Bakgrunden till skillnaden i årskurs nio, där 32% nådde ett högre betyg än NP-resultat, 
tänker vi delvis beror på att eleverna vid de andra bedömningstillfällen får mer tid till 
förberedelse och efterarbete, även efter respons från läraren. NP består av en kortare 
uppgift utan direkta förberedelser. Vi ser även att vi samtalar mycket kring läsning men 
att eleverna inte genomfört många läsförståelsetester. Förändringar som vi planerar 
inför nästa läsår för att minska diskrepansen är att inte alltid låta eleverna bearbeta sina 
texter utifrån respons och därefter bedömas. Vi tänker även ta fram fler uppgifter där text 
bedöms utan att vi arbetat så mycket med texttypen i direkt anslutning till temat. Vi 
planerar även införa fler läsförståelsetest löpande under årskurs 6-9. 
 
Matematik  
I årskurs sex är det endast en mindre andel av elevernas betyg som avviker från NP-
resultaten. I årskurs nio är det ca 70% som landar på samma betyg som NP-resultat och 
30% som får ett högre betyg. Att nå de högsta provbetygen tillåter få misstag och även 
bland våra mest högpresterande elever ser vi att de upplever en stor prestationsångest 
för att lyckas på provet. När de under ordinarie undervisning testas på ett område i taget 
lyckas de oftast bättre. För att fortsätta träna dom inför både den speciella typ av 
bedömningssituation samt inte endast lära inför prov, så fortsätter vi med de större 
“blandprov” vi införde för ett antal år sedan som ligger i slutet av varje termin.  
 
Engelska  
I engelskan är diskrepansen relativt låg där betyg och provresultat på NP stämmer 
överens till 79%. Genom att öva och bedöma förmågorna flera gånger under läsåret är 
eleverna väl förberedda inför provtillfällena. Flera elever och lärare upplever även att 
proven är relativt enkla. Lärarna gör även tidiga kartläggningar i åk 6 och där bland 
annat tidigare NP-uppgifter används.  

 

Korrelation mellan nationella prov och slutbetyg, åk 9 

Ämne Andel lägre Andel lika Andel högre Totalt 

Engelska 12% 79% 9% 100% 

Matematik 3% 68% 30% 100% 

Svenska 7% 60% 32% 100% 
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Korrelation mellan nationella prov och betyg, åk 6 

Ämne Andel lägre Andel lika Andel högre Totalt 

Engelska 23% 76% 2% 100% 

Matematik 0% 85% 15% 100% 

Svenska 7% 70% 23% 100% 

Svenska som andraspråk 0% 100% 0% 100% 

 

Utvärdering och analys av undervisningens kvalitet 

Då vi byggt upp en organisation där lärarna arbetar kollegialt och tillsammans planerar, 
utvärderar, analyserar och omarbetar sin undervisning så finns goda förutsättningar för 
att sambedömning och pedagogiska diskussioner. Det är dock svårare i de ämneslag 
som består av endast ett fåtal, eller i värsta fall en lärare. Där ser vi fram emot nästa år 
då vi kommer arbeta ihop mer med vår egen F-5-enhet men även ihop med de andra 
Noblaskolorna med avstamp i Lgr22 men även Noblautmaningen Retorik.  
 
För att ytterligare minska diskrepansen i betyg och NP-resultat i framförallt matematik 
och svenska, så arbetar lärarna vidare med ytterligare analysfrågor utifrån resultaten i 
slutet av juni. Diskussionerna leds av förstelärare som leder arbetet ihop med rektor. 
Detta lyfts igen under kommande läsår och följs upp av rektor tillsammans med 
förstelärare och ämnesansvariga.  
 
Under läsåret har samtliga ämneslag fokuserat på att minska glappet mellan åk 6 och 7 
genom att följa framgångsrika arbetssätt i vissa ämnen. Man har lagt tid och energi i åk 
6 på att få till ett bra klimat och och eleverna har även fått öva på vissa förmågor i 
ämnena som de tidigare stött på först i sjuan. Detta gör att de är mer förberedda för de 
nya kunskapskraven och nivån i åk 7. Under nästa läsår vill vi fortsätta arbetet med att få 
en tydlig progression över årskurserna hela vägen från förskoleklass upp till åk 9, med 
fokus på en bra övergång mellan åk 5 och 6.  
 
Implementeringsarbetet med nya läroplanen Lgr22 som pågått under läsåret har 
bidragit till att man sett över årshjul, planeringar och bedömningsuppgifter. På flera sätt 
kommer den nya läroplanen att underlätta och förbättra arbetet då fokus ställs in mer 
på lärande snarare än bedömning. Dock ser vi ett stort behov av att diskutera vidare hur 
vi ger våra elever återkoppling och formativ bedömning nu när matriser kanske inte bör 
användas i samma utsträckning som tidigare. På vår skola har både elever och 
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vårdnadshavare vant sig vid matriserna och vi ser en risk i att de nu kommer att tycka att 
det blir mer otydligt än tidigare.  

 

Sammanfattning, slutsatser och  utvecklingsområden  

● Bedömning och återkoppling utifrån Lgr22 och en god övergång från åk. 5 till 6 
● Noblautmaningen Retorik 

 

Likabehandling- och värdegrundsarbete 
Utvärdering av värdegrundsarbete  
Fråga ur trygghetsenkät HT21 (elever) Andel Ja 

Jag känner mig trygg i skolan 90% 

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa behandlad av 
andra elever på din skola? 

17% 

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa behandlad av 
någon vuxen på din skola? 

11% 

Upplever du att du (så mycket som du skulle vilja) har fått vara 
delaktig i trygghetsarbetet på din skola? 

76% 

 

Rektors organisering av likabehandling- och värdegrundsarbetet 

Skolans lärare och mentorer är uppdelade i två arbetslag som ses en gång per vecka. I 
arbetslagen arbetar mentorerna tätt tillsammans för att skapa bra förutsättningar för att 
våra elever ska känna trygghet och trivsel både i klasserna och på skolan.  

Genom att ha två större arbetslag kan mentorerna enklare hjälpa varandra och dela 
med sig av idéer och upplägg. Detta har varit en stor framgångsfaktor som gett oss fina 
traditioner med genomarbetade upplägg som uppskattas av både elever och lärare.  

I början av varje läsår går mentorer igenom likabehandlingsplanen med sina klasser och 
har den som utgångspunkt när klassregler för trivsel arbetas fram. Även 
diskrimineringsgrunderna arbetas igenom. I årskurs 6, som är nya på skolan, är det EHT 
som går ut och går igenom den tillsammans med mentorerna.  

Skolan har en Trygghetsgrupp med en mentor från respektive årskurs. Gruppen lägger 
tillsammans med delar av EHT upp en planering och årshjul för ett strukturerat 
värdegrundsarbete i de olika klasserna. Gruppen tar fram planeringar och upplägg för 
mentorstiderna i de olika årskurserna. Vid behov planerar vi in fler diskussioner kring 
regler om mobiler, godis, raster i hela kollegiet för att skapa samsyn och tillsammans 
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arbeta mot en högre trygghet och trivsel.  

På arbetslagsmöten samlas vid behov alla undervisande lärare i en klass för att 
diskutera arbetsro och framgångsfaktorer i klassrummet.  

I samtliga klasser genomförs sociogram vid terminsstart. Kurator tillsammans med 
mentorer planerar genomförande och följer upp resultaten. Utifrån behov läggs en 
plan upp framåt. Kurator ger tips på och handleder grupp- och 
värdegrundsövningar.  
 
Kurator leder tillsammans med en annan lärare trygghetsrådet som bestående av 
elever från skolans olika årskurser. Här diskuteras elevnära-frågor om trygghet och 
trivsel, vilka sedan lyfts och arbetas vidare med i personalgruppen och skolledning.  
 
Vi arbetar målmedvetet med det som är aktuellt och dyker upp under läsåret. 
Exempel på detta är vissa händelser på sociala medier där EHT gått ut och pratat 
direkt med både elever och vårdnadshavare. Vi har även arbetat mot den 
machokultur vi sett exempel på bland pojkarna i framförallt åk 7 och 8.  
Vi är snabba med att strukturera om efter behov, t ex omfördelning av rastvärdar. 
 
För att främja trivsel och trygghet på skolan har vi genomarbetade upplägg för våra 
temadagar och traditioner som är viktiga för att skapa en vi-känsla.  

 

Utvärdering och analys av likabehandlings- och värdegrundsarbete 

Vi har en mycket hög trygghet på skolan som under höstens trygghetsenkät låg på 
hela 90%. Vi ser även i resultaten från elev- och vårdnadshavarenkäten att vi höjt 
våra resultat med två procentenheter på “Jag känner mig trygg” som nu hamnar 
på 80% och hela fyra på “Trivs på min skola” som nu ligger på 85% nöjdhet. Detta är 
också något vi arbetat med och haft som fokusområden och utifrån de resultaten 
drar vi slutsatsen att de insatser vi gjort gett resultat och är saker vi ska fortsätta 
värna om och hålla fast vid under nästa läsår.  
 
Resultaten från enkäterna har arbetats vidare med ihop med våra elever och i de 
diskussionerna framkommer bland annat:  

● Det som gör att skolan känns trygg är att det är många vuxna som man har 
förtroende för och kan prata med, inte bara ens mentor.  

● Lärarna är lyhörda och tar stort ansvar till att hålla koll på alla skolans elever 
tillsammans. Det är bra när de vuxna syns mycket ute i korridoren och att de är 
snabba på och noggranna med att följa upp konflikter och följer 
konsekvenstrappan.  
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● Det som gör att man trivs är enligt eleverna att de har en bra lärmiljö med trygga 
vuxna som stöttar eleverna och hjälper till med konflikter och samtal.  
 

Vad gäller Noblakoden är det endast 61% som uppger att de känner till den. Även 
om vi arbetar med de olika delarna så tror vi eleverna har dålig koll på själva 
begreppet Noblakoden. Vi funderar vidare på hur vi kan arbeta vidare med detta 
nästa år för att med hjälp av den skapa ännu högre trygghet och trivsel.  

Under läsåret har vi tyvärr haft större problem med skadegörelse på skolan än tidigare 
med klotter och annan förstörelse av den gemensamma skolmiljön. Det har framförallt 
varit skolans yngre elever i åk 6 och till viss del åk 7 som varit inblandade. Detta behöver 
vi fokusera på nästa år för att komma till bukt med. Vår plan är att införa fler 
gemensamma och styrda rastaktiviteter även på skolans övre våningsplan.  

Vad gäller kränkningsanmälningar så rör de oftast händelser bland våra yngre elever 
och som skett på rasttid. Även här tror vi att fler styrda rastaktiviteter kommer att hjälpa 
till att förebygga liknande incidenter framöver. Dock så ser vi också vikten av att stötta 
och hjälpa eleverna i konflikthanteringen, då detta är något de kommer hamna i. Vi är 
bra på att följa upp och reda ut även när det inte gjort en kränkningsanmälan och det 
arbetet ser vi som en stor framgångsfaktor då vi inte vill främja en “anmälningskultur” 
utan ha fokus på hur man tillsammans löser och går vidare från en konflikt.  

 

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden  
● Ta bättre hand om vår gemensamma skolmiljö och därigenom öka trivsel och 

trygghet. Detta genom att bland annat utveckla fler styrda rastaktiviteter för 
eleverna i åk 6 och 7.  

 
Elevhälsoarbetet  
Rektors organisering av elevhälsoarbetet 

Skolans elevhälsoteam ses varje vecka och arbetar för att alla våra elever ska må bra, 
känna sig trygga samt få de resurser de behöver. Med alla kompetenser på plats har vi 
goda förutsättningar att tillsammans, utifrån respektive profession stötta upp och hjälpa 
våra elever med olika behov. Vi har ett gott samarbete och kan genom att tillsammans 
problematisera och diskutera utifrån våra olika perspektiv, hitta lösningar och vägar 
framåt, alltid med elevens bästa i fokus. Vi har en styrd dagordning för våra EHT-möten 
för att alla våra elever och årskurser ska få utrymme, samtidigt som vi lyfter det som är 
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aktuellt. Behov som vi ser under året försöker vi tillsammans diskutera hur vi ska möta på 
bästa sätt. En sådan insats under året har varit att vår skolpsykolog gått ut i samtliga 
klasser i åk 8 och 9 för att 9 för att diskutera och informera kring psyskisk ohälsa då det 
dykt upp frågor och funderingar kring detta.  

Specialpedagogerna håller två gånger per läsår elevkonferenser och klasskonferenser 
där både måluppfyllelse och mående gås igenom. Utifrån behoven fördelar 
specialpedagogerna extra resurser, både enskilt och på gruppnivå. Genom det täta 
samarbete vi har mellan specialpedagoger och annan personal så är vi bra på att möta 
våra elevers behov.  

 

Utvärdering av elevhälsoarbetet 

Vi har ett välfungerande elevhälosarbete med inarbetade rutiner och personal. Våra 
elever och vårdnadshavare har ett stort förtroende för elevhälsoarbetet och upplever i 
stor utsträckning att de får den hjälp de behöver.  

Ett av Elevhälsoteamets viktigaste och mest utmanande uppgift under året är arbetet 
med våra elever som av olika anledningar har svårt att komma till skolan. Vi har arbetat 
fram rutiner för hur vi följer närvaron, mentors roll med mera men det är tydligt att det 
inte finns en “lösning” som passar alla utan här är det mycket viktigt att hitta den plan 
och de insatser som fungerar bäst för just den specifika eleven i fråga. Det kan handla 
om att kartlägga vilka vuxna på skolan som elever har störst förtroende för och låta de ta 
ett större ansvar eller om vilka tider, vilka krav med mera som ställs. Här ser vi att en 
framgångfaktor som spelar stor roll är samarbetet mellan hem och skola men även med 
andra inkopplade instanser.  

Vi ser även ett behov av en annan mer tillgänglig och anpassad lärmiljö för de elever 
som har svårt att komma till skolan eller har andra behov som gör att det ordniarie 
klassrummet inte alltid fungerar bäst. Därför satsar vi inför nästa läsår på att rusta upp 
en större och mer välfungerande studieverkstad. Vi har även en ny plan för hur den 
bemannas med resurser, lärare och specialpedagog för att så många elever som möjligt 
ska kunna få den stöttning de behöver, i en trygg och välkomnande miljö.  

 

Sammanfattning, slutsatser och utvecklingsområden 

● En mer tillgänglig och anpassad lärmiljö för de elever som är i behov av det. Detta 
i form av en ny, större Studieverkstad där våra resurser fördelas för att på bästa 
sätt möta våra elever och deras behov.  
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Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Grundskolan  

● Bedömning och återkoppling utifrån Lgr22 och en god övergång från årskurs 5 till 
6 

● Noblautmaningen Retorik 
● En mer tillgänglig och anpassad lärmiljö för de elever som är i behov av det. Detta 

i form av en ny, större Studieverkstad där våra resurser fördelas för att på bästa 
sätt möta våra elever och deras behov.  

● Ta bättre hand om vår gemensamma skolmiljö och därigenom öka trivsel och 
trygghet. Detta genom att bland annat utveckla fler styrda rastaktiviteter för 
eleverna i åk 6 och 7.  

 

7. Sammanfattande utvärdering - Förskolan 

Rektors organisering av undervisningen och värdegrundsarbetet i förskolan 

På Noblaskolans Nya Hovås förskola går 109 barn fördelade på 8 avdelningar:  
- 3 avdelningar med barn i åldern 1-2 år 
- 3 avdelningar med barn i åldern 3-4 år 
- 2 avdelningar med barn i åldern 5 år.  

 
På varje avdelning arbetar 2-3 pedagoger och respektive avdelning leds av en 
legitimerad förskollärare. På förskolan har en biträdande rektor det operativa ansvaret för 
den dagliga verksamheten,  det systematiska kvalitetsarbetet och undervisningen. 
Biträdande rektor och rektor följer tillsammans veckovis upp förskolans verksamhet i 
ledningsmöten och besök. 
 
Verksamheten har tydliga strukturer med årshjul, planeringar och ett kollegialt 
samarbete vilket medför goda förutsättningar för att utveckla och förbättra 
undervisningen. Varje avdelnings förskollärare ansvarar för att dessa planeringar följs.  
 
Alla pedagoger på förskolan deltar i arbetet med att följa upp undervisningen i 
verksamhetens enhetsplan. Detta sker löpande och kontinuerligt under året under 
studiedagar och annan planeringstid.  
 
Biträdande rektor följer och leder arbetet med att utveckla undervisningen genom att 
arbeta nära verksamheten och följer upp och leder pedagogerna både på verksamhets- 
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enhets- och individuell nivå.  
 
Noblaskolan Nya Hovås förskolas lärmiljöer är tillgängliga, inspirerande och skapar 
nyfikenhet hos barnen genom att pedagoger är tillåtande samt vågar vara föränderliga i 
sin undervisning. Genom att vi arbetar med att göra barnen delaktiga i de dagliga 
rutinerna får de ett naturligt inflytande även på sin lärmiljö. 

 

Uppföljning av läroplanens mål - Förskolan 

De målområden som bedöms på varje förskola utgår från läroplanen: Barns delaktighet 
och inflytande, Kultur, Lek, Matematik, Naturvetenskap och teknik, Normer och värden, 
Skapande samt Språk och kommunikation. Dessa målområden är i sin tur uppdelade i fyra 
perspektiv: Förskola och hem, Undervisning, Utbildning samt Utvärdering, uppföljning och 
utveckling. Bedömningsskalan är femgradig (0, 2, 4, 6 och 8) där värdet åtta avser högsta 
möjliga kvalitet och en fyra anger att måluppfyllelsen är fullt godtagbar i förhållande till 
kraven i styrdokumenten.  

Målområde (perspektiv Undervisning) 2020/21 2021/22 

Barns delaktighet och inflytande 6,0 6,3 

Kultur 4,5 6,0 

Lek 6,0 6,6 

Matematik 5,2 6,0 

Naturvetenskap och teknik 4,0 6,6 

Normer och värden 6,0 6,6 

Skapande 5,2 7,1 

Språk och kommunikation 6,0 7,4 

 
Indikatorer för utvärdering av verksamheten 
Frågorna ställs till vårdnadshavare med barn i förskolan. 
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Område Fråga ur kundundersökning (vårdnadshavare) 2021 2022 

Undervisning 
Jag är nöjd med den pedagogiska verksamheten på mitt 
barns förskola 

64% 89% 

 Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola 70% 94% 

 
Pedagogerna bidrar positivt till mitt barns inlärning och 
utveckling 

80% 93% 

 Mitt barns pedagoger gör så att hen får lust att lära sig mer 76% 94% 

 
Pedagogerna informerar mig om hur mitt barn utvecklas i 
förskolan 

47% 85% 

 
Inomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek och 
lärande 

57% 97% 

 
Utomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek och 
lärande 

53% 69% 

 Mitt barn kan få lugn och ro i förskolan 57% 89% 

Värdegrundsarbete Mitt barn känner sig trygg i förskolan 77% 94% 

 

Utvärdering  och analys av undervisning i förskolan 

I den sammantagna utvärderingen av vår undervisning kan vi se att arbetet med att 
bygga  nya lärmiljöer har ökat förståelsen och kompetensen hos våra medarbetare kring 
lärmiljöns betydelse för undervisningen. De har varit delaktiga i inköp, förändringar och 
många diskussioner har förts kring hur våra pedagogiska miljöer behöver vara - 
tillgängliga, inspirerande och locka barnen till samspel och utforskande. Pedagogerna 
har också ökat sin förståelse och kompetens för lärmiljön men även att undervisningen 
behöver vara flexibel och föränderlig för att vi på bästa sätt ska kunna möta alla barn 
och deras behov.  
 
Genom att ha Noblautmaningens olika delar (retorik, problemlösning och 
självständighet) som våra fokusområden har vi sett ytterligare en stor förändring i vår 
utveckling av undervisningen. 
Retorik har tagit stor plats på hela förskolan där vi har hittat en röd tråd som skapar en 
tydlig progression från yngrebarn till äldrebarn. Den lyckade progressionen grundar i 
kollegialt lärande och inspiration av varandra samt att det har tagit grund i barnens 
intressen.  
 
Genom husmöten, gemensamma planeringsstunder, studiedagar och APT har vi skapat 
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forum för pedagogerna där de kan dela med sig av metoder och arbetssätt, detta har 
bidragit till ett ökat kollegialt lärande där pedagogerna inspireras och tar stöd av 
varandra.  

 

Slutsatser och utvecklingsområden 

Våra lärmiljöer har blivit mer tillgängliga, inspirerande och skapar stor nyfikenhet hos 
barnen, genom att pedagoger är tillåtande samt vågar vara föränderliga i deras 
undervisning. Vi har skapat fler möten mellan pedagoger för att tillgodose det kollegiala 
lärandet vi sökt efter. Dessa möten, i samband med att vi har börjat känna oss hemma i 
våra lokaler, har bidragit till att pedagoger har inspirerats och hittat nya sätt att utforma 
sina lärmiljöer för att fånga barnens intresse. Vi har också utforskat med mycket nytt 
material för att hitta sätt för att  barnens olika intressen. 
Vi har i arbetet med våra lärmiljöer kommit långt men ser ändå lärmiljöerna som ett 
utvecklingsområde till nästa läsår. En röd tråd kring lärmiljöerna genom hela huset 
behöver bli tydligare för att skapa en likvärdighet och vi har därför påbörjat arbetet med 
att skapa gemensamma strukturer och rutiner kring tillgänglighet, så det är samma 
förhållningssätt på alla avdelningar. Vi kan se i vår bedömning från funktionell kvalitet 
samt genom samtal med medarbetare att lärmiljöerna har en större, viktigare roll i 
undervisningen på varje avdelning.  
 
Ett av våra lägsta resultat från enkäten för vårdnadshavarna  var angående 
utomhusmiljön. För att vässa till uteverksamheten har vi  inför nästkommande läsår 
skapat nya rutinplaner, strukturer och förhållningssätt för vår uteverksamhet. Dessutom 
byggs gården om, vilket kommer ge plats för fler utrymmen där vi kan använda oss av 
mer pedagogiskt material även utomhus. 

 

Utvärdering  och analys av värdegrundsarbetet i förskolan 

Trygghet har under året varit, och kommer fortsatt att vara vårt ledord. Målet är att alla 
barn ska känna trygghet till alla andra barn och pedagoger på huset. Vi har i 
personalgruppen arbetat fokuserat på att skapa en samsyn kring detta som bottnar i att 
pedagogerna tillsammans ser på  alla barn är allas barn, och där vi alltid jobbar med att 
lära känna barnen utanför vår egen avdelning. Genom att bland annat ha startat 
överinskolningar tidigt på våren, för att underlätta övergångar till hösten, så känner vi nu i 
slutet på läsåret att många barn är trygga i sig själva och känner en stor trygghet till att 
vara på en annan avdelning eller be vilken vuxen som helst om hjälp. 
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Vår enkät för vårdnadshavarna visar resultaten på ett stort förtroende för verksamheten 
där 94% bekräftar att deras barn känner sig tryggt på förskolan. Därför kommer vi 
fortsätta det arbete vi påbörjat.  

 

Slutsatser och utvecklingsområden 
Efter att ha gjort vårt första hela läsår tillsammans är vi nu redo att fortsätta utveckla vår 
organisation ytterligare, för att skapa bästa förutsättningar för att fortsätta driva en 
verksamhet av hög kvalitet. Förändringen kommer innebära nya rutiner och arbetssätt 
för hur vi kollegialt bedriver vårt gemensamt utvecklingsarbete, genom bland annat nya 
arbetsgrupper samt en egen ledningsgrupp på förskolan.  

Lärmiljöerna har utvecklas mycket under året och vi ser en stor skillnad av tillgänglighet 
på avdelningarna, däremot kommer strukturen i organisationen hjälpa oss att skapa en 
likvärdighet över hela förskolan. 

 

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023 - Förskolan 

● Lärmiljöer - Fokus läggs på att skapa ett grundutbud som alltid ska finnas 
tillgänglig på alla avdelningar. Syftet är att lärmiljön ska vara inspirerande, 
tillgänglig och likvärdig. Här ingår även lärmiljön utomhus.  
Vi vill också skapa fler tillfällen för kollegialt lärande mellan pedagogerna med 
inspirerande studiebesök på andra avdelningar samt andra förskolor, 
föreläsningar och chans till utbyte av erfarenheter och forskning. 
 

● Noblautmaningen kommer vi fortsätta arbeta med och utveckla under nästa 
läsår.  

 


