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1.Inledning 

Underlaget till kvalitetsrapporten har varit förskoleklassernas, grundskolans och fritidshemmets 
systematiska kvalitetsarbete under läsåret 2021/2022. Här ingår systematiska kvalitetsuppföljningar 
och utvärderingar av verksamheten. 

 

1.1 Demografiska uppgifter och nyckeltal 

 
Mariaskolan leds av en heltidsanställd rektor. Ansvarsområdet omfattar grundskola årskurs 1 - 6, 

förskoleklass och fritidshem. Skolledningen består av rektor, biträdande rektor 75 % och 

skoladministratör. Biträdande rektor har huvudsakligt ansvar för förskoleklassen och fritidshemmet 

samt 25 % resurspedagog med huvudsakligt ansvar för likabehandlingsarbetet.  

Utöver grundskollärare, förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare finns tre specialpedagoger/ 

speciallärare, två lärare som utbildar sig till speciallärare som arbetar 50 % vardera samt en 

specialpedagog som arbetar heltid.  

Mariaskolan har en elevcoach som har i uppdrag att arbeta förebyggande med socialpedagogiska 

insatser, rastaktiviteter, morgonrörelse med mera.  Elevassistenter med varierad sysselsättningsgrad 

är tillsatta som stöd för tretton elever. Skolan har en heltidsanställd fast vikarie som arbetar inom alla 

verksamheter på skolan, en deltidsanställd studiehandledare/modersmålslärare i arabiska samt en 

modersmålslärare i finska. Skolan har även en bibliotekarie som arbetar på skolan en dag per vecka. 

Under året har skolan haft fyra försteläraruppdrag, varav två förstelärare har haft uppgiften som 

arbetslagsledare med utvecklingsuppdrag i låg- respektive mellanstadiet, en förstelärare har haft 

ansvar inom IKT, både praktiskt och kring utveckling, samt en med inriktning SKUA.  

Mariaskolan har en heltidsanställd kurator och en skolsköterska på 75 %. Skolläkare och skol-

psykolog finns tillgängliga via det centrala resursteamet. Tal- och logopedinsatser har köpts in vid 

behov. 

Under året har cirka 60 personer arbetat på skolan. Antalet lärare i grundskolan har under året varit i 
snitt 9,1/100 elever, inkluderat lärare och samverkanspersonal. 
Behörigheten bland lärarna i teoretiska ämnen är god. I ämnena bild, slöjd, musik samt hem- och 
konsumentkunskap har obehöriga lärare undervisar. Årskurs 4 har saknat behörig lärare i Matematik 
och NO under läsåret. 
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Antal lärare/100 

elever åk 1–6 inkl. 

samverkanspersonal 

 

 

VT 2016 8,65 

VT 2017 8,49 

VT 2018 8,05 

VT 2019 8,00 

VT 2020 8,50 

VT 2021 8,50 

VT 2022 9,10 

 

1.2 Elever 

Mariaskolan har haft i snitt 329 elever i årskurs F-6 under läsåret. I tabellen nedan visas antalet elever 

under vårterminen. Elever födda 2012 har tre klasser, vilket innebär att skolan kommer att ha tre 

paralleller i en årskurs under de kommande tre åren. Utbildningsförvaltningen har tidigare beslutat 

att Mariaskolan inte ska ta emot elever utanför upptagningsområdet, om klasstorleken är 23 eller 

fler. Det har inneburit att skolan inte har haft möjlighet att ta emot alla elever som önskat att gå på 

Mariaskolan inom vissa åldersgrupper.  

Antalet elever med annat modersmål än svenska har varit 54 elever i årskurs F-6, vilket är 2 elever 

fler än föregående läsår. Totalt är 20 språk representerade på skolan. Två nyanlända elever, som har 

varit mindre än 4 år i Sverige efter att åk 1 påbörjats, har gått på skolan under läsåret. Tolv elever har 

deltagit i modersmålsundervisning som ges på finska och arabiska på Mariaskolan. 

Modersmålsundervisning på ryska och kinesiska ges på annan skola. 
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Antalet elever per årskurs uppdelat på kön 

Klass Flickor Pojkar Total 

1A 9 16 25 

1B 10 12 22 

2A 11 10 21 

2B 13 10 23 

3A 12 9 21 

3B 10         9 19 

3C 12          7     19    

4A 11 11 22 

4B 9 10 19 

5A 11 12 23 

5B 10 12 22 

6A 12 13 25 

6B 12        13 25 

Förskoleklass 
A 

13 7 20 

Förskoleklass 
B 

13 10 23 

Total 165 157 329 

Antal elever per modersmål och årskurs 

 

 

Modersmål 0 1 2 3 4 5 6 Total 

Svenska 33 41 35 51 37 35 42 277 

Arabiska 2    
 

3 1 1 5 11 

Finska 2 
 

3 2 
 

2 
 

8 

Engelska 1 1 4  
 

1  
 

1  6 

Polska 
   

1 
 

1 
 

      2 

Bosniska 
 

1      
 

1  
 

2 

Turkiska 
 

1 
    

1 2 

Kinesiska 
 

 1     
 

  1  2 

Kurdiska, 
centr. 

   
1 

   
1 

Spanska         
 

2    2 

Ukrainska 2 
  

1 
 

1 
 

4 

Albanska       
 

1      1 

Bulgariska 
 

1 
     

1 

Makedonska 
 

 1           1 

Persiska 
     

1 
 

1 

Ryska   
 

1          1 

Serbiska 
    

1 
  

1 

Somaliska 2             2 

Thai 
     

1 
 

1 

Vietnamesiska   
 

 1         1 

Total 43 47 44 59 41 45 43 329 
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2. Åtgärder för måluppfyllelse från föregående år 

Förklaring: Grönt: förbättring, rött: försämring, gult: oförändrat läge 

 

 

 

Förbättringsområde 

Åk 1–6 

Planerade 

åtgärder 

Ansvarig Mål 

Kollegialt lärande med 

utgångspunkt i Modellen 

 

 

 

 

 

 

 

SKUA, Språk- och 

kunskapsutvecklande 

arbetssätt 

Under hösten 2021: 

Rutiner enligt fram-

tagna dokument 

genomförs enligt 

Modellen. Fokus på 

ramlektion och 

extra anpassningar. 

Under våren 2022: 

Riktade insatser 

kring ledarskap/ 

arbetsro, positivt 

bemötande, mindset 

Kompetens-

utveckling: Se till att 

SKUA används av 

samtliga lärare 

Lärare 

Rektor 

 

 

 

 

 

 

 

SKUA-utvecklare 

Rektor 

Lärare 

Alla elever ska nå minst 

godkända kunskaper 

 

 

 

 

 

 

 

Pågående utbildning för 

personal som gagnar alla 

elever 

 

Jämställdhetsarbetet Metoden Agera 

tillsammans 

genomförs på 

mellanstadiet och 

hålls aktuell 

framledes 

Lärare 

Elevcoach 

Kurator  

Rektor 

Att alla elever får 

utvecklas optimalt 

 

Lokaler 

 

Fortsatt behov av 

utökade lokaler för 

likvärdig skola 

Förvaltning 

Rektor 

Bitr. rektor 

Förbättra arbetsmiljön för 

elever och personal. 

Lokal för liten grupp är 

akut 
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Analys 

Årskurs 1–6 

• Läsåret 2021/2022 har fortsatt präglats av pandemin. Arbetet med Modellen har genomförts 
med anpassningar utifrån rådande läge. I princip har fortfarande få fysiska möten genom-
förts, däremot har förmågan att genomföra digitala möten utvecklats ännu mer. Det har gått, 
men det är absolut inget att förorda i en lärande organisation där mötet och samtalet är en 
stor del i utvecklingen. Det blir mer av informationsmöten i den digitala modellen.  

• Det kollegiala arbetet har kunnat bedrivas till viss del. Möten och kollegialt utvecklingsarbete 
har huvudsakligen genomförts digitalt. Kollegaobservationer och skolledningens observa-
tioner har genomförts i viss mån. Termins- och mitterminsuppföljningar har genomförts 
digitalt och/eller skriftligen. 

Förbättringsområde 

Förskoleklass 

Planerade 

åtgärder 

Ansvarig Mål 

Verksamhetsbesök hos 

kollegor  

Göra observationer 

enligt observations-

schema och ge 

feedback 

Förskollärare  

Bitr. rektor 

Förbättra kunskaps-

inhämtning för eleverna 

Kollegialt lärande med 

utgångspunkt i Modellen 

Rutiner enligt 

framtagna doku-

ment genomförs i 

den mån detta är 

möjligt under 

pandemin 

Förskollärare 

Bitr. rektor 

Alla elever ska ges 

möjlighet till ökad 

kunskapsinhämtning 

Pedagogiska planeringar Ha en genomgång 

kring pedagogiska 

planeringar på 

planeringstid. 

Förskollärare 

Bitr. rektor 

Öka på kunskapen om 

hur man ger elever bra 

förutsättningar i deras 

lärande 

Förbättringsområde 

Fritidshem 

Planerade 

åtgärder 

Ansvarig Mål 

Skapa förförståelse, 

förståelse och trygghet.  

Använda bildstöd 

och timetimer i 

verksamhetens alla 

delar  

Förskollärare 

Fritids-

pedagoger 

Att ge förutsättningar för 

eleverna att förstå vad, 

var, varför, med vem och 

hur länge 
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• SKUA är ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, där man jobbat med att öka den 
språkliga medveten hos elever. Detta arbete fortgår även nästa läsår.  

• Arbetet med jämställdhet har varit i fokus och i årskurs 4-6 har ett fortsatt arbete skett med 
att implementera ”Agera tillsammans”, ett material som fokuserar på värdegrund, jämställd-
het med mera. Kurator och elevcoach har lett arbetet, som fortgår under nästa läsår. 

• Gällande skolans tillgång till lokaler för en likvärdig skola har inga förbättringar genomförts. 
Skolan har behov av större lokaler generellt sett. När skolan byggdes om utökades inte 
lokalerna. I dagsläget saknas lokaler för att kunna bedriva en ändamålsenlig verksamhet. 
Särskilt stor brist på lokaler har fritidshemmen, där eleverna vistas i mycket stora 
grupperingar. Behovet är sedan länge känt. Skolans totala elevantal ligger på en hög nivå i 
förhållande till då ombyggnationen planerades (2012), se tabell nedan. Detta påverkar 
skolans möjligheter att arbeta och organisera. Särskilt stor påverkan och påfrestning har detta 
medfört under pandemin då det inte har funnits möjlighet att glesa ut i matsal, korridorer 
med flera platser. Behovet av en särskild undervisningsgrupp är akut men lämpliga lokaler till 
detta saknas. Detta innebär också att elever i behov av en lugn lärmiljö inte får detta behov 
tillgodosett. Med tillgång till en passande lokal skulle antalet elevassistenter förmodligen 
kunna minskas. Det saknas även lokaler för bild, lärararbetsplatser, samtalsrum med mera 
och hemkunskapens lokaler är för trånga. 

 

Elevantal 2013–2022 

Årskurs 2013–
2014 

2014–
2015 

2015–
2016 

2016–
2017 

2017–
2018 

2018–
2019 

2019–
2020 

2020–
2021 

2021–
2022 

 

0 40 46 48 47 41 61 42 48 43 
 

1 44 43 47 49 46 41 58 43 47 
 

2 41 46 42 45 50 43 39 58 44 
 

3 38 39 48 47 47 48 43 39 59 
 

4 29 38 40 46 49 44 49 45 41 
 

5 44 29 40 41 46 48 42 49 45 
 

6 42 43 30 41 42 44 46 44 50 
 

Total 277 284 295 316 321 329 319 326 329 
 

 

Analys förskoleklass 

Kartläggningar vid starten av läsåret visade att några av pojkarna hade betydligt lägre resultat än 

flickorna. Stödinsatser från speciallärare i form av handledning till personal sattes därför in. 

Personalen fick stöd med hur de kunde arbeta vidare med eleverna, både på grupp- och individnivå. 

Resultatet har visat en positiv utveckling hos elevernas lärande, speciellt pojkarna, vilket också gett 

större tilltro till elevernas egen förmåga. Detta bidrog till att kartläggningarnas resultat förbättrats 

avsevärt. Personalen har också utifrån fortbildning i SKUA arbetat medvetet med språkutveckling 

med alla elever, vilket gett alla förutsättningar till bättre kunskapsresultat. Tre elever har på grund av 

specifika svårigheter enbart gjort delar av kartläggningen. Resultaten är ändå redovisade i samman-

ställningen.  
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Bildstöd och timetimer har använts regelbundet i undervisningen. Det har gjort att eleverna fått 

förförståelse och trygghet för innehållet i dagen och i olika undervisningssituationer, vilket gjort att 

fler av eleverna haft mer fokus på sitt arbete. 

Genom att eleverna har haft stunder med styrd lek och samverkan i olika situationer, med olika 

deltagare i grupperna under läsåret, har de getts förutsättning för inlärning på olika sätt. Tanken var 

från början att förskoleklasserna skulle samverka kring detta. Det var inte möjligt under pandemin 

men har istället genomförts klassvis. Lärande genom lek har hjälpt eleverna att höja nivån på det 

sociala samspelet. 

Arbetet med att skriva pedagogiska planeringar fungerar bra. De pedagogiska planeringarna behöver 

analyseras och utvärderas i efterhand, för att utvecklas och bli ett bra hjälpmedel.  

Verksamhetsbesöken och de kollegiala besöken har genomförts sporadiskt på grund av pandemin. 

Verksamhetsbesöken har startats upp igen. 

 

Analys fritidshem 

Arbetet med att skriva pedagogiska planeringar har kommit igång men behöver utvecklas mer. För 

att det ska bli tydligt och användbart så behöver alla delar genomlysas, vilket var inplanerat läsåret 

2021/2022 men blev svårt att genomföra under pandemin. De pedagogiska planeringarna behöver 

vara tydliga samt analyseras och utvärderas i efterhand för att bli ett bra hjälpmedel.  

Verksamhetsbesöken och de kollegiala besöken lades ner under pandemin, vilket är något skolan ser 

fram emot att arbeta vidare med det här läsåret.  

Skolverkets webbutbildning kring fritidshemmets uppdrag har genomförts av personalen på 

fritidshemmet, vilket har utvecklat verksamheten. 

Bildstöd och timetimer har använts sporadiskt i fritidshemsverksamheten, en del som ska utvecklas 

mer för att ge alla elever bra förutsättningar. 

Personalen på fritidsavdelningen Älgen tycker sig ha märkt att fler elever i yngre åldrar går hem efter 

skolan jämfört med tidigare. Personalen planerar att utveckla fritidshemsverksamheten med målet att 

locka eleverna till fritidshemmet, genom att i en annan lokal, erbjuda de lite äldre eleverna en mer 

anpassad och utvecklande lärmiljö med lite andra aktiviteter som ska kunna stötta elevernas 

kunskapsutveckling och hälsa.  

Det nya digitala systemet, fritidsmodulen i Infomentor, har förenklat arbetet med in- och 

utcheckning av elever för personalen samt att vårdnadshavare registrerar sitt barns schema och kan 

kommunicera med personalen i samma system. Systemet underlättar också vid schemaläggning av 

personal då det är lättöverskådligt. 

Personalen har ställt om under pandemin och anpassat sina tider utifrån kollegors frånvaro och 

restriktioner om att hålla klasser avsides på grund av hög smittspridning. 
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Förskoleklass 

Mariaskolan har legitimerade lärare på fyra av fyra tjänster. I förskoleklass har kartläggningar gjorts 

utifrån skolverkets ”Hitta matematiken” och ”Hitta språket” samt Bornholms modellen. Dessa 

kartläggningar genomförs två gånger per läsår och en progression har skett hos de allra flesta 

eleverna från höstterminen till vårterminen. Utifrån höstterminens kartläggningar fortsätter arbetet i 

mindre grupper. Bildstöd har införts som en naturlig del i verksamheten för att ge eleverna förför-

ståelse och tydlighet, vilket har gett gott resultat och kommer att användas även i fortsättningen. 

Förskoleklass har haft tillgång till speciallärare under året, främst för handledning av personal. 

Personal har även fått handledning av skolpsykolog.  

Resultat 

Bornholmsmodellen är en metod för språklig fonologisk medvetenhet. Kartläggningar genomförs på 

eleverna i förskoleklass i början på höstterminen och vid mitterminsutvärderingen på vårterminen. 

Utifrån resultatet arbetar förskollärarna vidare med eleverna. Målet är att alla elever ska nå nivå 30.  

Resultat Flickor HT 2020 Flickor VT 2021 Pojkar HT 2020 Pojkar VT 2021 

0–20 4 2 3 1 

21–25 0 1 0 1 

26–30 19 20 14 15 

 

Resultat 

Hitta matematiken är ett kartläggningsmaterial som används som stöd för att kartlägga elevernas 

kunskaper i matematiskt tänkande. Utifrån resultatet arbetar förskollärarna vidare med eleverna. 

Målet är att alla elever ska nå nivå 16 på vårterminen. Det som redovisas är ett snitt på de 

sammantagna resultaten från båda klasserna. 

Flickor snitt  

VT 2021 

Pojkar snitt  

VT 2021 

  

Flickor som 

uppnått nivå 16 

VT 2021 

Pojkar som 

uppnått nivå 16 

VT 2021 

 

15,53 12,76 10 av 23 flickor 8 av 17 pojkar 

 

Resultat 

Hitta språket är ett kartläggningsmaterial som används som stöd för att kartlägga elevernas 

kunskaper i språklig medvetenhet. Utifrån resultatet arbetar förskollärarna vidare med eleverna. 

Målet är att alla elever ska nå nivå 15. Det som redovisas är ett snitt på de sammantagna resultaten 

från båda klasserna. 



 

 

 

 

 

 10 

Flickor snitt  

VT 2021 

Pojkar snitt   

VT 2021 

 

Flickor som 

uppnått nivå 15 

VT 2021 

 

Pojkar som 

uppnått nivå 15 

VT 2021 

 

13,35 13,06 6 av 23 flickor  4 av 17 pojkar 

 

Fritidshemmet 

Fritidshemmet är uppdelat på två avdelningar; Knuten, för förskoleklassens elever och elever från 

årskurs ett, samt Älgen, för elever från årskurs två och uppåt. Antal inskrivna elever på fritids-

hemmet var 140 i början på läsåret 2021. Vid samma tid i år är det 142 elever inskrivna. På Knuten 

arbetade 3,2 personal och på Älgen arbetade 2,0 personal. Det har varit svårt att rekrytera legiti-

merade fritidspedagoger. Mariaskolan har istället haft två lärare som arbetat som fritidspedagoger.  

Förskollärarna som arbetar heltid arbetar 40 % av sin tid på fritidshemmet. Fritidshemmet har inte 

ändamålsenliga lokaler vad gäller storleken. Det är trångt och ljudnivån blir hög när för många barn 

måste samsas i lokalerna. Det gör att arbetsmiljön för elever och personal blir tröttande.  

  

3.Måluppfyllelse 

3.1 Nationella prov för årskurs 3 

Nationella prov för årskurs 3 har genomförts. Dessa redovisas inte till Skolverket. 

  

 

Antal elever som 

gjorde proven 

Därav med annat 

modersmål än 

svenska 

Antal elever som 

uppnått minst 

kravnivån för alla 

delprov 

Procent av alla elever som 

uppnått minst kravnivån i 

samtliga delprov 

Ämne Totalt  Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar  Totalt Flickor Pojkar 2019/2020 

 

2020/2021 2021/2022 

 

Sv 53 30 23 8 6 2 37 25 12 - 68 70 

Sva 6 4 2 6 4 2 1 1 0 - 40 17 

Ma 59 34 25    28 21 7 - - 47 
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3.2 Nationella prov för årskurs 6 

 

 

Antal elever som 

gjorde proven 

Därav med annat 

modersmål än 

svenska 

Antal elever som 

uppnått minst 

kravnivån för alla 

delprov 

Procent av alla elever som 

uppnått minst kravnivån i 

samtliga delprov 

Ämne Totalt  Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar  Totalt Flickor Pojkar 2019/2020 

 

2020/2021 2021/2022 

 

Eng 50 24 26 8 5 3 47 18 24     - - 89,4 

Sv 50 24 26 8 4 4 41 19 22 89,1 - 97,6 

Sva 6 4 2 6 4 2 1 1 0 - - 100 

Ma 59 34 25 8 6 2 28 21 7 - - 95,7 

 

 

3.3 Betyg och meritvärde 

Flickor    

Ämne A B C D E F - Total 

-Bild 6 1 12 2 3 
 

 24 

Biologi 1 2 2 9 7 1 2 24 

Engelska 3 7 6 1 5 2  24 

Fysik 1  5 3 6 6 1 2 24 

Geografi 1 6 6 1 7 1 2 24 

Hem- och konsumentkunskap       
 

     
 

Historia 4 4 4 5 4 1 2 24 

Idrott och hälsa 4 4 5 8 2   1 24 

Kemi 
 

1 4 9 7 1 2 24 

Matematik 3 
 

6 5 6 2 2 24 

Moderna språk inom ramen för språkval 3 5 10 
 

1 1  19 

Modersmål     
 

   1  1  2 

Musik 
 

6 6 7 5 
 

 24 

Religionskunskap 
 

2 8 5 8 1  24 

Samhällskunskap 2 
 

10 5 4 1 2 24 

Slöjd 1 3 10 6 3 
 

1 24 

Svenska 
 

6 6 4 2 1 1 20 

Svenska som andraspråk 1    
 

1  1  1   4 

Teknik 4 4 3 3 7 1 2 24 

Total 34 56 101 77 79 15 19 381 
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Pojkar 
Ämne A B C D E F Total 

Bild 
 

1 2 7 16 
 

26 

Biologi   
 

3  5 18 
 

26 

Engelska 
 

3 11 5 7 
 

26 

Fysik   1 3 9 13 
 

26 

Geografi 1 7 16 2 
  

26 

Historia 2 4  12 8 
  

26 

Idrott och hälsa 2 6 12 4 2 
 

26 

Kemi   
 

3  5 1 
 

26 

Matematik 4 4 2 5 10 1 26 

Moderna språk inom ramen för språkval 3 6  5 4 4   26 

Modersmål 
       

Musik   1 6 16 3   26 

Religionskunskap 
  

14 10 2 
 

26 

Samhällskunskap 
 

  19 6 
  

26 

Slöjd 
 

1 7 12 6 
 

26 

Svenska     2 14 6 1 23 

Svenska som andraspråk 
 

1 1 
 

1 
 

3 

Teknik   1 4  11 10 
 

26 

Total 12 36 122 123 117 2 412 

 

Meritvärde årskurs 6 vårterminen 22 

 

Klass Flickor Pojkar Total 

6A 214,38 211,92 213,10 

6B 196,25 204,04 200,30 

Total 205,31 207,98 206,70 

Betyg 16 ämnen exkl. moderna språk, modersmål och hem- och konsumentkunskap 

 

Meritpoängen kan inte jämföras mellan åren beroende på att betyg endast sätts i de ämnen som 
undervisats i under innevarande termin. Betyg som satts i ett ämne på höstterminen i årskurs 6 
flyttas till vårterminen. 

 

 

Bedömning 

 

Andel gröna ämnen (procent) = alla ämnen där man nått lägst godtagbara 
kunskaper. 

Åk 

1 

  Åk 

2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 

Åk 

7 

Åk 

8 

Åk 

9 

Årskull 2006         79,5 

  
86,5 

 

93.0        

Årskull 2007      
  
80,4  89,0 90,6  88,8       
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Årskull 2008    81,1 85,3  89,3  
   
88,1 89,6       

Årskull 2009 
84,4

  87,6 88,3  

 
89,3  91,0 89,4        

Årskull 2010  
86,4

  85,5 84,4  88,3 89,2         

Årskull 2011  
 
86,3  80,9 84,9  88,2            

Årskull 2012 

 
 
84,3 87,0 86,9       

Årskull 2013 

 85,8 86,4        
Årskull 2014 

 84,6         
 

Andel blå ämnen (procent) = alla ämnen där eleverna nått 
mer än godtagbara kunskaper. 

Åk 

1 

Åk 

2 

Åk 

3 

Åk 

4 

Åk 

5 

Åk 

6 

Åk 

7 

Åk 

8 

Åk 

9 

Årskull 2006        19,7 43,6 

67,6

        

Årskull 2007      24,3 21,4 44,8 56,7       

Årskull 2008     6,7 17,0 

29,5

  47,3 59,2       

Årskull 2009  6,1 12,7 35,6 46,3 57,2 65,4       

Årskull 2010  4 25,6 37,2 38,3 51,9     

Årskull 2011  27,7 25,9 33,1 15,9           

 

Årskull 2012  
    
19,2 

   
30,8 31,4             

 

Årskull 2013 11,9 23,2        
 

Årskull 2014 16,8         

 

 

 

3.5 Analys av resultat 

 

• Årets betygsnitt i årskurs 6 är aningen högre än föregående år. Detta till trots för att 
årskullen hade 2 elever som hade mycket stor frånvaro och ej fick betyg i flera ämnen, vilket 
i regel slår hårt på resultat. En elev var relativt nyanländ och saknade tidigare fullständig 
skolgång. 

• Meritvärden var även högre. Det totala meritvärdet kan dock inte jämföras då föregående 
årskull hade färre betygsatta ämnen, eftersom man under aktuell vårtermin ej jobbat med alla 
SO- och NO-ämnen. Analysen visar att årets elevgrupp har haft färre elever som fått endast 
godkänt betyg i åk 6, samtidigt som andelen som nått godkänt betyg eller högre ökat. 
Årskursen har varit en relativ stabil kull som varit studiemotiverade.  
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• För övriga årskurser har ett fortsatt minskat antal elever nått lägst godtagbara kunskaper 
(grön tabell) i de flesta klasser. Detta kan förklaras med betydligt högre frånvaro generellt 
under pandemin. Den tidigare uppgång av elever som når högre resultat än godkänt har 
minskat i vissa klasser, förutom i årskurs 1 och 6 där en ökning har skett.  

• Elevernas medvetenhet om sin kunskapsutveckling och vilka mål som ska nås är god. 
Motivationen hos många elever behöver dock fortfarande förbättras. Det är en fråga för 
både hem och skola. 

• Nationella prov har genomförts i årskurs 3 och 6. Inga resultat redovisas till Skolverket för 
årskurs 3. Resultaten i årskurs 3 är låga, främst för pojkar. Det är dock flera elever som 
missat med ett enstaka poäng i något delprov. Dock finns ett kunskapstapp i årskurs 3, 
förmodligen till följd av pandemin, då denna årskull framlevt sina första viktiga skolår medan 
pandemin rasat. 

• Även detta år har många elever deltagit i läxhjälp. Många elever deltar varje vecka medan 
några elever är mer sporadiska besökare, totalt har årskurs 1-3 haft 36 deltagare och i årskurs 
4-6 har 32 elever deltagit. Skolans personal rekommenderar läxhjälp till alla elever som 
bedöms behöva detta stöd. Läxhjälp har erbjudits i årskurs 1-3 respektive 4-6 en gång per 
vecka.  

• Lovskola har erbjudits och rekommenderats till flera elever från årskurs 3-6. Tyvärr har flera 
elever som uppmanats att gå lovskola inte haft möjlighet till detta då det har krockat med 
privata aktiviteter. Även detta år har lovskola genomförts på respektive skola. Totalt deltog 
10 elever i årets lovskola. Eleverna har generellt uppskattat lovskolan då den erbjuder ett 
mindre sammanhang. Två lärare från årskurs 4–6 har ansvarat för lovskolans undervisning i 
början av augusti. 
 

4. Elevhälsa 

4.1 Elevhälsoteamet (EHT) 

Elevhälsoteamet består av specialpedagoger, resurspedagog/biträdande rektor, skolsköterska och 

kurator. Skolläkare och skolpsykolog har deltagit cirka en gång per månad. Skolpsykologen har även 

haft en rådgivningstid per månad för personalen.  

Organisationen för elevhälsan där kuratorn är ordförande, och rektor och biträdande rektor deltar 

på samordningsmöten, är etablerad. Lärarna har flera tillfällen för bokningsbara tider hos teamet 

samt ytterligare handledningstider hos speciallärarna. Det upplevs ha fungerat bra och strukturen 

kommer att fortsätta. 

Vid samordningsmötena har åtgärder om särskilt stöd beslutats. Resurser har fördelats och 

omfördelats. Likabehandlingsarbetet och eventuella kränkningsärenden har lyfts upp och behandlats 

på EHT. 

En handlingsplan har tagits fram för att förebygga hög skolfrånvaro. Den är gemensam för 

kommunens skolor. Skolsköterska och kurator har arbetat enligt planen och rektor har deltagit vid 

möten där man inte fått bukt med frånvaron. Under pandemin har skolan inte kunnat följa 

riktlinjerna fullt ut då elever varit hemma enligt myndigheternas rekommendationer. 
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Speciallärarnas handledningstider har inte använts i så hög grad som önskas av elevhälsoteamet, 

förmodligen för att arbetsbelastningen under pågående pandemi varit hög och handledning har bort- 

prioriterats till fördel för ordinarie verksamhet. 

 

4.2 Antal flickor och pojkar med åtgärdsprogram läsåret 2021/2022 

Totala antalet elever med 
åtgärdsprogram är 26, 17 pojkar 
och 9 flickor. 

23 elevers åtgärdsprogram är 
fördelade över ämnena: Sv 15, Sva 
2, Ma 13 och Eng 5 

3 elevers åtgärdsprogram (pojkar) 
innehåller endast övrigt, med 
fokus på den sociala biten 

3 elevers åtgärdsprogram 
innehåller både kunskaper och 
övrigt (pojkar) 

14 elever, 7 pojkar och 7 flickor 
har åtgärdsprogram i 1 ämne, 3 
pojkar även i övrigt 

6 elever, 4 pojkar och 2 flickor har 
åtgärdsprogram i 2 ämnen 

4 elever, 3 pojkar och 1 flicka har 
åtgärdsprogram i 3 ämnen 

 

Åtgärdsprogram fördelning 
mellan flickor och pojkar 

 

 

 

4.3 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling och analys 

En likabehandlingsplan upprättas årligen, se länk. I planen redogörs för arbetsgången, såväl för det 

förebyggande arbetet som för insatser vid förekomst av kränkningar.  

Länk: Mariaskolans åtgärdsplan 

 

  

Klass Kunskaper Övrigt 
Avslutade 

Åtgärdsprogram 

 Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

F-kl       

År 1 1 2     

År 2  2  2   

   År 3  1  1   

År 4       3     3       1   

År 5       3        1   

År 6 2 6       1  7 

Summa 9 14  6       7  

Sv 

flickor 

Sv 

pojkar 

Sva 

pojkar 

Matte 

flickor 

 Matte 

pojkar   

Eng 

flickor 

Eng 

pojkar 

4 11 2 7 6 1 4 

https://www.fagersta.se/download/18.24ea6c3f17a7609c8574426b/1630565017388/Mariaskolans%20plan%20mot%20diskriminering%20och%20kr%C3%A4nkande%20behandling%202021-2022x.pdf
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4.4 Kränkande behandling – anmälda ärenden till huvudmannen 

 

 Anmälda ärenden Erbjuden åtgärd 

från skolan 

Aktiva ärenden Avslutade ärenden 

 Pojkar Flickor Pojkar  Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

2021/2022 14 4 14 4 0 0 14 4 

 

Dokumenterade händelser 

24 flickor har beskrivits i händelser under höstterminen 2021. Åtta av dessa har varit utsatta vid fler 

än ett tillfälle. 

20 flickor har beskrivits i händelser under vårterminen 2022. Tre av dessa har varit utsatta vid fler än 

ett tillfälle. 

 

51 pojkar har beskrivits i händelser under höstterminen 2021. 17 av dessa har varit utsatta vid fler än 

ett tillfälle. 

38 pojkar har beskrivits i händelser under vårterminen 2022. 13 av dessa har varit utsatta vid fler än 

ett tillfälle. 

 

Siffrorna är inklusive ärenden i tabellen. 

 

4.5 Trivsel och trygghet 

En trivsel- och trygghetsenkät i årskurs 3 och 5 hart genomförts av förvaltningen. Resultaten är 

generellt sett goda. Det som visar lägst resultat är upplevelsen av arbetsro och möjligheten för 

eleverna att vara med och tycka på vilket sätt de ska arbeta på lektionerna, till exempel  genom 

grupparbete, enskilt arbete eller annat. Resultaten är förbättrade sedan tidigare mätning. 

 
Mariaskolan har genomfört sociala rapporter. Kuratorn ansvarar för att skicka ut och analysera 

dessa. Lärarna ansvarar för återkoppling till eleverna, i grupp och enskilt. 

Nedan redovisas resultatet av den sociala rapporten, i jämförelse med resultaten från höstterminen 

(enkät gjord i oktober) och vårterminen (enkät gjord i april). 

Trivsel 
3 klasser har fått bättre resultat på vårterminen jämfört med höstterminen. 
5 klasser har fått samma resultat på vårterminen jämfört med höstterminen. 
7 klasser har fått sämre resultat på vårterminen jämfört med höstterminen. 

 
Arbetsro 
5 klasser har fått bättre resultat på vårterminen än på höstterminen. 
2 klasser har fått samma resultat på vårterminen och på höstterminen. 
8 klasser har fått sämre resultat på vårterminen än på höstterminen. 
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Trygghet 
2 klasser har fått bättre resultat på vårterminen än på höstterminen. 
4 klasser har samma resultat på vårterminen och höstterminen. 
9 klasser har sämre resultat på vårterminen än på höstterminen. 

 

Kamratskap 
8 klasser har bättre resultat på vårterminen än på höstterminen. 
3 klasser har samma resultat på vårterminen än på höstterminen. 
4 klasser har sämre resultat på vårterminen än på höstterminen. 

 
 

Analys 
De sociala rapporterna är ett viktigt verktyg för att mäta de fyra områdena på klass- och individnivå. 
Vid varje tillfälle analyserar kuratorn svaren och ger återkoppling med åtgärdsförslag. Lärarna följer 
upp resultaten i klassen samt enskilt med de elever som uppger att de exempelvis inte trivs. Man kan 
se det som en temperaturtagning och utifrån detta sätta in åtgärder för att förbättra på såväl klass- 
som individnivå. 

 

4.6 Elevernas inflytande och delaktighet 

Det formella arbetet för elevinflytande är uppbyggt kring klassråd och elevråd.  
Mariaskolan har också ett matråd bestående av elevrepresentanter, personalrepresentanter och 
personal från kostservice. Som ett led i att utveckla elevernas inflytande och delaktighet i sitt lärande 
har samtliga klasser årskurs 1-6 genomfört elevledda utvecklingssamtal under skoltid. Inför samtalen 
förbereder eleverna sitt utvecklingssamtal under lektionstid. De reflekterar över vilken utveckling de 
gjort och vad som behöver tränas mer. Detta sker under ledning av läraren som ansvarar för att ge 
feedback på kommande utvecklingssteg. 
 
Elevråd och matråd har fått hanteras på annat sätt utifrån pandemin. 
 
Detta år har utvecklingssamtalen huvudsakligen genomförts digitalt eller via telefon där elev och 
lärare har suttit tillsammans. Metoden med digitala samtal kommer att användas även framledes. 
 
Elevcoachen har till uppgift att stödja eleverna socialt och ordna aktiviteter på raster. Coachen 
arbetar tillsammans med rastvärdar för årskurs 4-6 kring aktiviteter. Elevcoachen ansvarar också för 
rörelselekar och aktiviteter två morgnar före skolstart samt för elevråd och kamratstöd. Arbetet 
kring sociala frågor och kontakter/samtal med elever och vårdnadshavare har avlastat lärarna på 
mellan-stadiet, vilket framgår av utvärderingarna. Under pandemin har samtliga ovan beskrivna 
aktiviteter fått anpassas. 

 

4.7 Vårdnadshavarnas inflytande och delaktighet   

 
Generellt sett är vårdnadshavare alltid välkomna att besöka Mariaskolan. Detta har begränsats helt 
under pandemin då vårdnadshavare inte har fått komma in i skolan annat än om de varit kallade på 
möte. De flesta samrådsmöten kring elever har genomförts digitalt.  
 
Lärplattformen Infomentor har varit än viktigare som kanal under pandemin. Vårdnadshavare, lärare 
och skolledning kan på enkelt sätt kontakta varandra. Den fungerar också som en informationskanal 
från skolan till vårdnadshavarna, vilket varit utmärkt när det gäller information om smittspridning. 
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Vårdnadshavarnas inloggningar fortsätter att öka vilket tyder på att detta är ett inarbetat sätt att hålla 
sig uppdaterad.  
 
Mariaskolan har försökt att upprätthålla en del av skolans traditionella aktiviteter, såsom 
Luciafirande utomhus, Nobelfirande i klasserna, terminsavslutning i klasser med trivselaktiviteter 
och tal av rektor via Teams. I år kunde Husdjurens dag genomföras samt den traditionsenliga 
läsårsavslutningen i kyrkan med tal av rektor och biträdande rektor.  

 

 

5. Systematiskt kvalitetsarbete 2022/2023 

Förbättringsområde 

Åk 1–6 

Planerade 

åtgärder 

Ansvarig Mål 

Kollegialt lärande med 

utgångspunkt i Modellen 

fortgår 

 

Rutiner enligt 

framtagna 

dokument 

genomförs. 

Fokus på extra 

anpassningar och 

användning av 

Lgr 22 

Vi behöver jobba 

vidare med 

struktur och 

ledarskap i 

klassrum samt 

lågaffektivt 

bemötande. 

 

Lärare 

Rektor 

 

 

 

 

Lärare och övrig 

personal 

 

Alla elever ska nå minst 

godkända kunskaper. 

 

 

 

 

Skapa god lärmiljö för 

maximal kunskaps-

inhämtning 

Jämställdhetsarbetet Metoden Agera 

tillsammans 

implementeras 

som en del i 

värdegrunds-

arbetet i årskurs 4 

samt vidhålles i 

årskurs 5-6. 

Vi arbetar med 

normer och allas 

Lärare  

Elevcoach 

Kurator  

Rektor 

Biträdande rektor 

Övrig personal 

Att alla elever får 

utvecklas optimalt inom 

området. 
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lika värde utifrån 

identitet, sexuell 

läggning, köns-

identitet, religion, 

ursprung och 

funktions-

variation 

För ökad självkänsla, 

självrespekt och trygghet 

Lokaler 

 

Fortsatt behov av 

utökade lokaler 

för likvärdig 

skola. 

Förvaltning 

Rektor 

Bitr. rektor 

 

Förbättra arbetsmiljön för 

elever och personal. 

För en likvärdig lärmiljö 

är behovet av en lokal för 

en liten grupp akut! 

 

Fortsatt arbete kring 

SKUA Språk- och 

kunskapsutvecklande 

arbetssätt 

Kompetens-

utveckling. 

SKUA ska 

användas av alla 

lärare 

SKUA-utvecklare 

Rektor 

Lärare 

Utvecklande arbetssätt 

som gynnar alla elever. 

Utöka och utveckla 

språklig medvetenhet och 

förförståelse inom olika 

områden 

Förskoleklass Planerade 

åtgärder 

Ansvarig Mål 

Verksamhetsbesök  

hos kollegor 

Göra obser-

vationer enligt 

observations-

schema och ge 

feedback. 

Förskollärare 

Bitr. rektor 

Förbättra kunskaps-

inhämtning för eleverna. 

Kollegialt lärande med 

utgångspunkt i Modellen 

Rutiner enligt 

framtagna 

dokument 

genomförs. 

Förskollärare 

Bitr. rektor 

Alla elever ska ges 

möjlighet till ökad 

kunskapsinhämtning. 

SKUA Fortsatt arbete 

kring språk- och 

kunskapsut-

vecklande 

arbetssätt. 

SKUA-utvecklare 

Personal 

Bitr. rektor 

Utvecklande arbetssätt 

som gynnar alla elever. 

Utöka och utveckla 

språklig medvetenhet och 

förförståelse inom olika 

områden 
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Systematiskt kvalitetsarbete Skolverkets 

webbutbildning 

kring följa och 

främja lärande i 

förskoleklass 

genomförs på 

vårterminen. 

Förskollärare 

Bitr. rektor 

Öka på kunskapen om 

hur man ger elever bra 

förutsättningar i deras 

lärande. 

Fritidshem Planerade 

åtgärder 

Ansvarig Mål 

Skapa förförståelse, 

förståelse, trygghet.  

Använda 

bildstöd och 

timetimer i 

verksamhetens 

alla delar.  Skapa 

tydliga rutiner.   

All personal på 

fritidshemmen 

Att ge förutsättningar för 

eleverna att förstå vad, 

var, varför, med vem och 

hur länge. 

Arbeta med samarbete, 

gemenskap. 

Lekar, spel och 

andra aktiviteter. 

All personal på 

fritidshemmen 

Att ge eleverna 

förutsättningar att 

utveckla trygghet och 

självkänsla 

Verksamhetsbesök  

hos kollegor 

Göra 

observationer 

enligt 

observationssche

ma och ge 

feedback. 

Förskollärare 

Bitr. rektor 

Förbättra 

kunskapsinhämtning för 

eleverna. 

Arbeta tematiskt Arbeta med 

aktuella teman 

som kopplas till 

skolans arbete. 

All personal på 

fritidshemmen 

Att väcka lust att lära och 

utvecklas inom olika 

områden. 

Lokaler 

 

Fortsatt behov 

av utökade 

lokaler för 

likvärdig skola. 

Förvaltning 

Rektor 

Bitr. rektor 

Förbättra arbetsmiljön för 

elever och personal. 
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5.1 Sammanfattande analys och åtgärder 

Det här läsåret har tyvärr fortsatt präglats av den pågående pandemin. Mariaskolan har upprätthållit 

en god undervisning och trygghet för eleverna till trots för stor frånvaro både hos elever och 

personal. Vad det gäller personalen så har skolan i princip inte haft tillgång till vikarier. Personalen 

på skolan har fått vikariera för varandra i en mycket stor utsträckning. Skolledningen har ägnat 

mycket tid till att flytta och ändra bemanning utifrån tillgänglig personal. Särskilda scheman har fått 

göras för att undvika alltför stor trängsel i matsal och i korridorer i en skola som redan brottas med 

trånga lokaler. Mycket tid har fått läggas ned för lärarna på att förbereda arbetsmaterial till elever 

med frånvaro. Många kontakter har tagits med vårdnadshavare via mejl och telefon. Även om 

många elever varit frånvarande har klasserna inte blandats. Rektor och skolsköterska har ägnat 

mycket tid till att smittspåra, ha i kontakt med smittskyddsenheten och hantera olika frågor kring 

pandemin, med andra ord har personalen i skolan haft en fortsatt mycket hög arbetsbelastning. 

Skolan har hela tiden försökt att hålla i utvecklingsarbeten och det systematiska kvalitetsarbetet. 

Negativa effekter syns på resultaten, vilket innebär att skolan har kunskapsluckor att ta igen.  

SKUA, språk och kunskapsutvecklande arbetssätt, har pågått och fortsätter även under kommande 

läsår. Nya kursplaner som trädde i kraft den 1 juli 2022 har implementerats och ska genomsyra 

undervisning och bedömning framledes. Många utvecklingsområden från tidigare år får kvarstå då 

arbetet med dessa bedöms behöva fortsätta. Det finns behov av att jobba mer med elevernas 

identitet och självkänsla och skolan kommer låta dessa områden färga verksamheten framledes. 

Samtidigt påbörjas ett gediget arbete med att täppa till de kunskapsluckor som den stora frånvaron, 

både från personal och elever, genererat under pandemin. Skolan har utökat läxläsningen före och 

efter skoltid till 2 timmar i veckan för alla årskurser. Skolan jobbar mer övergripande med extra 

anpassningar för elever med behov och har startat ett projekt med intensivläsning med hjälp av extra 

insatt personal.  

 

Mariaskolan, 2022-09-30 

Theresia Öijar, rektor 

Eva-Lena Johnsson, biträdande rektor 


