
 
 
 
 

Kvalitetsrapport - Björkenässkolan 
Sammanfattning av kvalitetsåret 2019/20 
 
Nedan presenteras Björknässkolans huvudsakliga kvalitetsresultat för läsåret 
2019/20. Rapporten bygger på följande struktur:  
 

● “Funktionell kvalitet” - I vilken grad når eleverna de nationella målen? 
● “Upplevd kvalitet” - Hur upplever eleverna utbildningen utifrån sina personliga 

förväntningar? 
● Identifierade utvecklingsområden läsåret 2020/21 

 
 
För att skapa en överblick presenterar vi tre kvalitetsmått för “Funktionell kvalitet” 
och tre för “Upplevd kvalitet”. Efter redovisningen av kvalitetsmåtten kommenterar 
rektor resultaten -  både utifrån de faktiska resultaten men också utifrån de 
kvalitetshöjande insatser som skolan arbetat med under läsåret 2019/20. Slutligen 
presenteras de identifierade utvecklingsområden som skolan ämnar arbeta med 
under läsåret 2020/21.  
 
 
Funktionell kvalitet 
 
Kunskapsresultat åk 9 
 

 
 

Meritvärde  
 

Björkenässkolan 238,3 
Riket 220,8 

Gymnasiebehörighet 
 

Björkenässkolan 95,9 % 
Riket 81,6 % 

Andel elever som har nått kunskapskraven 
i samtliga ämnen (A-E) 

Björkenässkolan 85,7 % 
Riket 71,9 % 

Rektors kommentar till kunskapsresultaten: 
 
Årets slutbetyg i årskurs 9 visade på ett lägre meritvärde jämfört med de tre 
senaste åren. I de två avgångsklasserna har det funnits ett stort stödbehov hos ett 



 

 
 
Upplevd kvalitet 
 
Elevundersökningen 
 

 
 
 

antal elever som har haft en så kallad anpassad studiegång vilket påverkat 
meritvärdet och gymnasiebehörigheten för årskursen. Med strategiska insatser 
från lärare och specialpedagoger har dock majoriteten elever uppnått minst 
godkänt i slutbetyg. Dessa insatser har huvudsakligen skett inom ramen för den 
ordinarie undervisningen, men även med undervisning i mindre 
undervisningssammanhang vid behov.  
Vidare var variationerna detta läsår, till skillnad från tidigare läsår, särskilt stora 
mellan pojkar och flickor. Där pojkar som grupp haft ett genomsnittligt meritvärde 
mellan 185-215 meritpoäng och flickorna som grupp 268-300 meritpoäng. Vi 
arbetar systematiskt med olika lärprocesser i undervisningen samt olika 
bedömningsformer. Vi fortsätter att arbeta kollegialt med en långsiktig planering 
och bedömning i matematik, samt med lässtrategier i svenska och SO utifrån 
Skolverkets material. 
 
Kunskapsresultat årskurs 6 
 
I årskurs 6 var meritvärdet i genomsnitt 270 för eleverna i terminsbetyget på 
vårterminen 2020. Pojkar som grupp hade 261 meritpoäng och flickorna 288 
meritpoäng. Måluppfyllelsen var mycket god för samtliga elever. Flickorna som 
grupp uppnådde högre meritvärde än pojkarna i samtliga ämnen, även om det är 
förhållandevis likartat i många ämnen så är skillnaden som störst detta läsår i 
ämnena svenska och engelska. 
 
På skolan följer vi noga varje elev och varje klass kunskapsprogression i samtliga 
årskurser från förskoleklass till årskurs 9. 

Jag känner mig trygg i skolan 
 

90 % 

Jag är nöjd med undervisningen på skolan 
 

78 % 

Jag kan rekommendera min skola till andra elever 78 % 



 
 
 

 
 
Identifierade utvecklingsområden 2020/21 
 

Rektors kommentar till resultaten på elevundersökningen: 
 
Trygghetsarbetet lyfts ofta fram som vår skolas största framgångsfaktor av både           
elever, vårdnadshavare och personal. Detta skapar en god grund för elevernas           
lärande och välbefinnande. Majoriteten av pojkar och flickor svarar att de känner            
sig trygga på skolan. Varje klass har en mentor som tillsammans med lärare i              
arbetslaget och Elevhälsoteamet följer upp så trivsel- och ordningsregler efterlevs          
samt att det är en god studiero på lektionerna. Lärarnas relationella och tydliga             
ledarskap är en viktig framgångsfaktor på skolan. Vi tror även på ett nära             
samarbete med vårdnadshavare för ett gott skolklimat. Vidare har skolan viss           
begränsad yta i våra lärmiljöer, såsom korridorer och uppehållsytor inomhus. Detta           
är något vi kontinuerligt har en dialog kring för att skapa en ökad upplevelse av               
trygghet och trivsel under hela skoldagen.  
 
Eleverna är överlag nöjda med undervisningen på skolan. Dock ser vi           
förbättringsområden, särskilt vad avser elevernas möjligheter att vara delaktiga i          
undervisningens innehåll så att deras tankar och erfarenheter kommer till uttryck. 
Vidare behöver alla lärare använda skriftlig återkoppling på ett mer likartat sätt och             
varierande arbetsformer som gynnar elevinflytande i ämnena.  
 
Rekommendationsgraden från våra elever visar på att de har möjligheter att lära 
och utvecklas, samtidigt som det finns möjligheter för oss som skola att fortsätta 
förbättras. I det ska vi fortsätta lyssna in våra elever så att de känner sig 
involverade i skolans breda uppdrag - att både lära, undervisa och fostra framtida 
samhällsmedborgare. 

Följande utvecklingsområden har blivit identifierade för läsåret 2020/21:  
 

● Ledning och stimulans 
Elevernas rätt till ledning, stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd i 
undervisningen ska följas upp kontinuerligt av lärare, Elevhälsoteam och 
rektor i våra evidensbaserade underlag. Särskilt begåvade elever ska följas 
och stödjas även av specialpedagoger. Våra dataunderlag t.ex. 
kunskapsprognoser, omdöme, lektionsbesök och betyg används för att 
kontinuerligt rikta stödet till elever. 
 



 

 
 
 
Pia Tullgren 
Rektor, Björkenässkolan 

● Elevinflytande och delaktighet 
Elevinflytande i undervisningen som stärker elevernas “mindset” och 
motivation samt lusten att lära. Elever får använda olika arbets- och 
redovisningsformer så att deras erfarenheter och förmågor kommer till sin 
rätt i undervisningen. I sin planering ska lärarna lyfta fram vilka olika 
redovisningsformer eleverna ska ges möjlighet att genomföra.  

 
● Systematiskt kvalitetsarbete med fokus på undervisning 

Skolan ska ha två förstelärare vardera i matematik och språkutveckling, 
som samleder ämneslag. Skolans lärare kommer att ingå i dessa ämneslag. 
Tillsammans ska lärarna och jag som rektor arbeta vidare med en 
helhetssyn på utbildningen, med en förtydligad kollegial samverkan kring 
elevernas lärande, måluppfyllelse och undervisningens kvaliteter. Vi strävar 
efter att se sammanhangen mellan dessa olika delar, för att ge eleverna 
riktigt goda förutsättningar. 
 


