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Grundskola, förskoleklass & fritidshem 

Under läsåret 2021/22 har bildningsförvaltningen i Hallsbergs kommun reviderat strukturen 

för det systematiska kvalitetsarbetet där kvalitetsplanen utgör en del. Syftet med förändringen 

är att ytterligare kvalitetssäkra vårt förvaltningsgemensamma arbete med utgångspunkt i de 

nationella målen och med tydlig koppling till beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. 

Planen synliggör arbetet med relevanta insatser som ska höja kunskapsresultaten och öka 

likvärdigheten. 

Kvalitetsplanen ersätter tidigare års kvalitetsredovisning och verksamhetsplan. 

Verksamheternas kvalitetsplaner färdigställs senast i juni och den förvaltningsövergripande i 

september. Som komplement till kvalitetsplanen finns ett antal förvaltningsövergripande 

planer, rutiner och riktlinjer, se bilaga 1. 

Kvalitetsplanens utformning grundar sig på Skolverkets allmänna råd för systematiskt 

kvalitetsarbete samt Skolverkets stöd för nulägesanalys. Den innehåller de fem stegen 

förutsättningar, resultat, identifiering av problem, analys av orsaker och identifiering av 

utvecklingsområden och insatser. 
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1. Förutsättningar 
 

Transtenskolan är en grundskola 7–9 som ligger i centrala Hallsberg. Skolan leds av en 

rektor, med stöd av en biträdande rektor. Läsåret 2021/22 har skolan haft drygt 400 elever 

fördelade på fyra arbetslag, med varsin utvecklingsledare. Stödpersonal med ansvar för 

elever med särskilda behov har haft ett eget arbetslag. Ledningsgruppen har bestått av 

rektor, biträdande rektor, utvecklingsledare och skolans specialpedagog.  

Under läsåret har skolan haft 18 klasser, varav en språkklass med elever med annat 

modersmål än svenska. Den har bestått av elever som behövt extra stöd i svenska språket. 

Dessutom har det funnits en särskild undervisningsgrupp för elever med högfungerande 

autism, gemensam för hela kommunen, samt en så kallad “studiegård” där elever med 

behov av extra insatser i en lugnare miljö kunnat få hjälp under kortare perioder.  

Inför läsåret 2022/23 kommer elevantalet att utökas med ytterligare en klass i årskurs 7 och 

den särskilda undervisningsgruppen kommer att tillhöra endast Transtenskolan. 

På skolan finns elever från ett stort upptagningsområde med olika bakgrund och 

förutsättningar. Samtliga elever har egen Ipad och tillgång till digitala läromedel.  

Transtenskolan har en förstelärare som samordnar VFU-verksamheten för hela kommunen. 

Skolan har också en studie- och yrkesvägledare på 65 procent. En utökning av den resursen 

planeras inför nästa läsår, eftersom studie- och yrkesvägledningen har stora 

utvecklingsbehov.  

Transtenskolans verksamhet är förlagd till två separata byggnader, huvudbyggnaden och 

idrottshallen, vilka båda är i behov av framtida renoveringar. En kapacitetsutredning är 

framtagen för detta ändamål. Utredningen visar, förutom renoveringsbehov, att det finns ett 

underskott på lektionssalar, främst i ämnet idrott och hälsa. 

Skolan har en bra struktur för möten med tydliga syften vad gäller utveckling och 

organisation. Pedagogers och personals gemensamma tid på skolan redovisas tydligt i ett 

kalendarium inför varje ny termin. Planeringen görs i dialog med kollegiet och uppdateras 

kontinuerligt.  

Arbetet är organiserat i arbets- och ämneslag. Ämnesnätverk finns också på kommunnivå. 

På skolan finns även grupper som arbetar med trygghetsfrågor och lovskola. Skolans 

elevråd leds av biträdande rektor som i sin tur lyfter elevernas frågor in i ledningsgruppen. 

Elevrådet träffas regelbundet.  

I Hallsbergs kommun finns både central och lokal elevhälsa. Den centrala elevhälsan består 

av skolsköterska, kurator, skolpsykolog och skolläkare. Skolans elevhälsa träffas veckovis 

och leds av rektor. Läsåret 2021/22 har rektor, biträdande rektor, skolsköterska, studie- och 

yrkesvägledare, specialpedagog, socialpedagog, kurator och skolpsykolog deltagit vid 

mötena.  

Transtenskolan har även tillgång till administrativ kompetens och IT-kompetens.  

Under läsåret har stora delar av personalen genomgått en fortbildning i språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt, SKUA. Inom ramen för den satsningen har skolan också 

utbildat en SKUA-handledare. Läsåret har präglats av Coronapandemin, vilket krävt en hel 

del förberedelse- och omställningsarbete. Det har inneburit att mycket personal har fått 

vikariera för varandra. Pandemin har skapat nya mötesrutiner och kommunikationsytor. 

Delar av planerat utvecklingsarbete har därför fått skjutas på framtiden. Under vårterminen 

har dock pandemirestriktionerna lättats upp och skolan har successivt kunnat återgå till 

normala rutiner.  
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Tabell förutsättning 2021/22 

Elever 

Elevantal 407 

Andel (%) flickor 46,2% 

Andel (%) pojkar 53,8% 

Andel (%) elever med annat modersmål än svenska 36% 

Andel (%) elever med en förälder (mammor) med 

eftergymnasial utbildning 

34% 

Personal 

Antal lärare  34 

Lärare (%) med lärarlegitimation  75,7% 

Antal utvecklingsledare 5 st.  

Antal förstelärare 1 st.  

Antal studie- och yrkesvägledare  0,6 st.  

Elever per lärare 11 

Elevhälsoteam 

Specialpedagog 1 st.  

Speciallärare 1 st.  

Socialpedagog 1 st.  

Övrigt   

Elevhälsoteam – Elevhälsoteamet inledde under året SPSM:s utbildningen ”Att höja 

skolans elevhälsokompetens. Ett processarbete för likvärdig utbildning”. Denna 

kompetensinsats fick läggas åt sidan, då elevhälsoteamet under pandemin stundtals 

minimerades på grund av sjukdom.  

Trygghetsteam – Trygghetsteamet har bestått av biträdande rektor, socialpedagog och 

en representant från varje arbetslag. Teamet har arbetat med skolans trygghetsplan, 

hantering av trygghetsärenden, koordination av trygghetsärenden samt med veckovisa 

avstämningar av klimatet på skolan.  

Samarbetet med fritidsgården Kuben – Skolan har haft ett nära samarbete med 

fritidsgården Kuben, främst genom en gemensamt anställd medarbetare. Därmed har 

skolans och fritidsgårdens arbete med eleverna överbryggats. Händelser kopplade till 

skolan har kunnat tas upp och arbetas vidare med på Kuben och ett gemensamt 

värdegrundsarbete har kunnat ske.  
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2. Resultat 

2.1 Uppföljning av föregående kvalitetsredovisning och 

verksamhetsplan 

Utvecklingsområden 

Under läsåret 2021/22 har skolans verksamhetsplan innehållit fyra prioriterade 

utvecklingsområden: Undervisning och lärande, Flerspråkiga och nyanlända elever, Högre 

måluppfyllelse och Digitalisering.  
 

Undervisning och lärande 

Språkutvecklande arbetssätt, SKUA, har varit den gemensamma insatsen för samtliga 

pedagoger, i syfte att utveckla undervisningspraktiken. Mycket av planeringstiden och 

kompetensutvecklingen har under året ägnats åt detta. Numera är nästan samtliga lärare 

som arbetat på skolan under läsåret 2021/22 utbildade i SKUA.  
 

Regelbundna skriftliga och muntliga uppföljningar har visat att SKUA-utbildningen 

upplevts som positiv, framför allt samarbetet med ämnes- och arbetslag omkring olika 

frågeställningar. De auskultationer som genomförts har också uppskattats. Dock har det 

framförts önskemål om ett delvis annorlunda innehåll i utbildningen, med mera fokus på 

konkreta verktyg. Någon utvärdering av hela utbildningen, inriktad på vilken effekt den 

haft på lektionernas tillgänglighet, har ännu inte gjorts. 

 

Flerspråkiga och nyanlända elever 

Nyanlända och flerspråkiga elever har varit ett särskilt område. Ökat stöd till dessa elever, 

motsvarande tre tjänster, har kunnat ges genom en särskild satsning från kommunen. Syftet 

har varit att stärka och anpassa undervisning och innehåll till flerspråkiga elever för att 

förbättra deras måluppfyllelse. 
 

Stödinsatserna har organiserats om från två separata stödklasser till en. De elever som gått i 

både ordinarie klasser och språkklass har fått mera språkstöd i de ordinarie klasserna 

genom att delta i övriga elevers språkval, vilket uppskattats av dem. De har på så sätt fått 

det stöd de behöver utan att tappa sammanhanget i sina ordinarie klasser. Förändringen har 

varit positiv även för den grupp elever som läst endast ett fåtal ämnen och haft all sin 

studietid i språkklassen. Av dessa elever kom flertalet så långt i sin språkutveckling under 

läsåret att de kunde börja läsa praktisk-estetiska ämnen i sina ordinarie klasser. 
 

Satsningen har följts upp kontinuerligt, med fokus på de aktuella elevernas 

kunskapsprogression. Ökat antal “godkända” betyg, har inte visat sig i någon större 

utsträckning, men däremot har drygt hälften av eleverna visat en positiv progression i 

ämnena svenska som andraspråk, engelska och matematik. Det har framgått av de 

kartläggningsmaterial som används för att följa upp delmoment i ämnena.  
 

Högre måluppfyllelse 

Arbetet med att identifiera vilka delar i undervisningen samt vilka bedömningsprocesser 

som behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen har skett. Jämförelser och analyser av 

tidigare kunskapsresultat har genomförts, men inga säkra slutsatser har kunnat dras.  
 

En gemensam matematiksatsning har gjorts tillsammans med Folkasboskolan, men ännu 

inte gett någon mätbar effekt. Det kan bero på att arbetet har försvårats av pandemin. Flera 

veckovisa matematikträffar har ställts in och både elever och lärare har haft hög frånvaro. 

Den extra matematiktjänst som tillsatts har också i stor utsträckning fått användas till att 
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säkerställa tillsynsansvaret för eleverna. 
 

Digitalisering 

Skolan har under läsåret 2021/22 bytt ut samtliga HMDI-kablar mot Apple-tv i samtliga 

klassrum. Detta har möjliggjort en enklare uppkoppling för lärarna. Dock finns det 

fortfarande en viss osäkerhet i användandet av digitala verktyg i undervisningen. Skolan 

behöver arbeta vidare med att skapa förutsättningar för digitalisering i klassrummen och 

för den digitala plattformen, Haldor.  

 

Ett annat problem som uppstått under läsåret 2021/22 är att internetuppkopplingen på 

skolan blivit instabil på en del platser. Transtenskolan har vid flertalet tillfällen sökt hjälp 

hos Sydnärkes-IT men ännu inte funnit en väg fram. Problematiken är att det finns en 

ojämn fördelning av ”spotar” som fördelar ut nätet jämnt över skolan. Detta skapar 

osäkerhet hos lärarna i undervisningen och arbetet för eleverna stagnerar.   

 

 

2.2 Årets kunskapsresultat i siffror 
 

Mätetal Mål Källa Resultat 

   Juni 2022 Juni 2021 Juni 2020 

Resultaten i 
nationella proven 
för åk 3, 6 och 9 i 
matematik. 

För åk 6 och 9 
anges andel 
elever som når 
provbetyg A-E. 

Ska årligen 
öka 

Nationella prov 

57,9%   

Meritpoängen i åk 
7-9 

Ska årligen 
öka 

 Åk 7 – 189,1 

Åk 8 – 177,4 

Åk 9 – 193,4 

Åk 7 – 191,3 

Åk 8 – 182,3 

Åk 9 – 188,25 

Åk 7 – 176,5 

Åk 8 – 168,3 

Åk 9 – 178,4 

Andelen elever i 
åk 7-9 som når 
kunskapskraven i 
alla ämnen 

Ska årligen 
öka 

 Åk 7 – 53% 

Åk 8 – 49% 

Åk 9 – 65% 

Åk 7 – 63,8% 

Åk 8 – 53,2% 

Åk 9 – 59,3% 

Åk 7 – 68,9% 

Åk 8 – 56,7% 

Åk 9 – 53,6% 

Andel elever i åk 
7-9 som är 
behöriga till 
gymnasiet 
(yrkesprogram) 

Ska årligen 
öka 

 
Åk 7 – 65,4% 

Åk 8 – 62,2% 

Åk 9 – 69,2% 

Åk 7 – 69,3% 

Åk 8 – 53,9% 

Åk 9 – 71,3% 

Åk 7 – 73,4% 

Åk 8 – 65,4% 

Åk 9 – 69,9% 

 

Meritpoängen i årskurs 6-9 

Meritpoängen för den årskurs som började år 7 på Transtenskolan läsåret 2020 har ökat 

med knappt 18 poäng i årskurs 9. Skillnaden mellan pojkar och flickor är 7,8, till fördel för 

pojkarna. Detta är ett trendbrott jämfört med tidigare årskurser. 

Andelen elever i årskurs 6-9 som når kunskapskraven i alla ämnen 

Andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen visar sig ha minskat, trots ökade 

meritpoäng totalt sett. Minskningen är dock endast cirka 4 procent. Anledningen kan 

möjligen kopplas till pandemin. 
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Andelen elever i årskurs 6-9 som är behöriga till gymnasiet (yrkesprogram) 

Andel elever som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram har också minskat. 

Minskningen motsvarar den minskning som skett beträffande andelen elever som nått 

kunskapskraven i alla ämnen. Anledningen kan möjligen vara den samma för båda dessa 

resultat. 

Flerspråkighet och måluppfyllelse 

Av de elever som inte nått målen i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska och 

matematik är 42 procent flerspråkiga. Dessa elevers resultat har kommenterats i avsnitt 2.1.    

 

2.3. Enkätresultat grundskola  

 

Mätetal BINs mål Källa Resultat 

   Vt 2022 Vt 2021 Vt 2020 

Andelen elever 
som känner sig 
trygga i skolan 

Ska årligen 
öka för att 
2022 vara 
minst 98 % 

 88,72% 85,15% 75,77% 

Andelen 
vårdnadshavare 
som känner sig 
trygga när 
deras barn är i 
skolan 

Ska årligen 
öka för att 
2022 vara 
minst 98 % 

Förvaltningsgemensam 
vårdnadshavarenkät, 
fråga 5 

85,1% 84,48% 79,25% 

Andelen elever 
som anser att 
elevrådet får 
vara med och 
påverka saker 
som är viktiga 
för eleverna på 
skolan 

Ska årligen 
öka för att 
2022 vara 
minst 98 % 

Förvaltningsgemensam 
elevenkät, fråga 18 

59,77% 58,98% 65,77% 

Andelen elever 
som anser att 
lärarna tar 
hänsyn till 
elevernas 
åsikter 

Ska årligen 
åka för att 
2022 vara 
minst 80 % 

Förvaltningsgemensam 
elevenkät, fråga 13 

71,06% 67,97% 58,84% 

Andelen 
vårdnadshavare 
som är nöjda 
med 
bemötandet i 
våra skolor 

Ska årligen 
öka för att 
2022 vara 
minst 98 % 

Förvaltningsgemensam 
vårdnadshavarenkät, 
fråga 2 

82,98% 74,14% 92,2% 

 

Trygghet och studiero 

Transtenskolan har ökat både elevantal och klassantal under de senaste åren. Andelen 

elever och vårdnadshavare som känner sig trygga med skolan har också ökat. Detta visar 

både Skolinspektionens enkät och skolans egen trivselenkät, som genomförs varje 

hösttermin. De senast gjorda förbättringarna är kontinuerlig mentorstid och vuxennärvaro i 

rastutrymmen. Utmaningar är att schemamässigt lägga ut mentorstiden, vilket är viktigt för 

relationsskapandet, att upprätthålla skolans mobilförbud och att se till att även övriga 

ordningsregler följs. 
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Extra insatser som gäller både stöd i kunskapsutveckling och trygghet har riktats till de 

flerspråkiga eleverna under det senaste läsåret och skolans trygghetsenkät visade att 94,6 

procent av dessa elever har känt sig trygga i skolan. 

Hänsyn till elevernas åsikter 

Andelen elever som anser att lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter har ökat. Detta arbetar 

lärarna med på både mentorstid och på lektioner. Det följs också upp i arbetslagen, i 

trygghetsenkäten och i utvecklingssamtalen. 

Elevrådets påverkan och vårdnadshavarnas uppfattning om skolans bemötande 

Pandemirestriktionerna har inneburit att både elevrådsmöten, föräldramöten och 

utvecklingssamtal under perioder inte har kunnat genomföras på plats. Detta kan ha 

påverkat att områden där fysiska möten är extra viktiga har fått lägre omdömen, såsom 

möjlighet för elevrådet att påverka och vårdnadshavarnas uppfattning om bemötande. Dock 

är resultaten på väg upp igen och skolans egna uppföljningar visar högre siffror än de 

förvaltningsgemensamma. Från och med läsåret 2022/23 kommer alla möten att åter ske på 

plats. 

  

 

Undervisningens kvalitet 

Lektions- och verksamhetsbesök 

Under året har det genomförts lektionsbesök i alla klasser, något som, på grund av 

ledningsbyten, inte har skett på flera år. Lektions- och verksamhetsbesök kommer att fortsätta, 

i syfte att stödja och utveckla undervisningen. De mallar för auskultationer och feedback på 

undervisningen som har tillhandahållits inom ramen för SKUA-satsningen, kommer att 

fortsätta att användas. 

Rutiner för förbättring av undervisningens kvalitet 

Analysarbete i samband med terminsslut och läsårsslut har skett utifrån en mall som kallas 

“klassboken”. Mallen finns för varje arbetslag och lärarna har försetts med relevant 

dokumentation och statistik för varje klass. Ett gemensamt underlag för hela kommunen har 

tagits fram av förvaltningen från och med läsåret 2020/21. Syftet med underlaget är att 

resultaten ska kunna analyserats ämnesvis och jämföras med tidigare år för de aktuella 

klasserna. Arbetet har till viss del kunnat påbörjas och möjligen kommer det att kunna ersätta 

“klassboken” under kommande läsår. Det har också funnits möjlighet till kollegialt lärande 

mellan de olika skolorna i kommunen. Ämnes- och arbetslagsträffar har följt det 

kommungemensamma kalendariet, men de olika skolorna har också kunnat arbeta med 

skolspecifika frågor som varit viktiga för den enskilda skolan. På Transtenskolan har dessa 

frågor gällt både högre måluppfyllelse och tillgängliga lärmiljöer för att öka närvaron. De 

olika aktiviteterna finns i aktuella teams och i skolans gemensamma kalendarium. I 

tillhörande länkar visas i detalj vad som hänt vid mötena vecka för vecka. 

De fyra arbetslagen arbetar i stort sett lika. Något lag fokuserar mest på att den gemensamma 

lektionsmallen följs och ett annat på det kollegiala lärandet som sker när kollegor besöker 

varandras lektioner. Arbetslagsledarna har också varit lärledare i SKUA-arbetet och kommer 

också fortsättningsvis att vara det. Vissa arbetslag har en regelbunden punkt på veckomötena 

där de tar upp situationer med elever och klasser som fungerat bra, för att på så sätt kunna lära 

av varandra. Arbetslagen blir därmed ett viktigt pedagogiskt stöd i den löpande planeringen.   
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Trygghetsenkäten, som genomförs årligen, tar upp frågor om bland annat trygghet i klassen, 

klassrummet och korridorerna. Trygghetsteamet återkopplar sedan resultatet till elevhälsan, 

ledningsgruppen och mentorerna. Där det finns behov av stöd och förbättring ges sådant stöd. 

Mera ingripande insatser som gäller klassrumsundervisning och studiero följs kontinuerligt 

upp av trygghetsteamet och går sedan vidare till både elevhälsan och ledningsgruppen. 

Digitala enkäter, så kallade “forms”, används också för att följa elevernas upplevelser av 

undervisningen. De har använts både för att följa upp effekten av restriktionerna under 

pandemin och för utvärdering av olika IT-frågor. Regelbunden uppföljning av tryggheten görs 

även av mentorerna på klassens mentorstider. 

2.4 Personalens arbetsmiljö 

 

Medarbetarenkäten 

Personalens arbetsmiljö ser bra ut när det gäller områdena meningsfullhet, lärande, 

motivation, uppskattning, förtroende, ansvar och förväntan. Tydliga utvecklingsområden är 

dock utvärdering och mål med verksamheten. Detta kan förklaras med personalbyten i 

förvaltningsledningen, vilket inneburit att verksamhetens övergripande inriktning ännu inte 

stakats ut.  

Medarbetarsamtal 

Medarbetar- och lönesamtal har genomförts under året. Samtalen har delats upp mellan 

rektor och biträdande rektor. Behov av förändring och utveckling som kommer upp vid 

samtalen återkopplas på både individuell och generell nivå och kommuniceras i 

ledningsgrupp samt på APT och i samverkansmöten. 

Personalomsättning 

Personalomsättningen har i princip varit obefintlig. Under året har två personer valt att byta 

tjänst, på grund av flytt till annan ort. 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron var inledningsvis hög på grund av pandemin, men allteftersom 

restriktionerna försvunnit har närvaron stabiliserats. Skolan arbetar dock med ett antal 

rehabiliteringsärenden för att hitta lämpliga åtgärder och anpassningar för några enskilda 

medarbetare.  

Olycksfall och tillbud 

Ett antal olycksfall har inträffat. I samband med detta har det skett anmälningar till 

Arbetsmiljöverket, som också inspekterat skolan. Man har konstaterat att gallring och 

städning av kemiinstitutionen länge har varit eftersatt och olika åtgärder har satts in för att 

komma till rätta med bristerna.    
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2.5 Närvaroarbete 

 

   
Total frånvaro, antal elever i varje 

intervall 
 

Oanmäld frånvaro, antal elever i 
varje intervall 

Åk 
Antal 

inskrivna 
elever 

10-19% 20-49% 
Mer än 

50% 
 10-19% 20-49% 

Mer än 
50% 

F         

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7 133 41 25 12  2 5 2 

8 134 34 35 13  5 8 2 

9 142 50 40 15  2 11 2 

Summa 409 125 100 40  9 24 6 

 

Närvaro och frånvaro 

Pandemin har de två senaste åren påverkat elevernas närvaro. Mentorerna har haft 

kontinuerlig kontakt med hemmen i samband med frånvaro och sms har skickats till 

vårdnadshavarna när elever varit borta från lektionerna. Skolans socialpedagog har arbetat 

intensivt med de elever som haft den största frånvaron och flera positiva förändringar till 

det bättre har skett på individnivå. Pedagogerna har fått bättre kännedom om insatserna i 

den så kallade närvarotrappan och om vilka insatser som ska vidtas för att elevernas 

närvaro ska öka. De har också fått stöd när det gäller att genomföra insatser för att minska 

elevernas frånvaro. 

Struktur för arbetet med frånvaro 

Rektor, specialpedagog och socialpedagog har haft månadsvisa träffar för att följa 

frånvaron. Exempel på vad som tagits upp är aktuell frånvarostatistik, orsak till frånvaron, 

genomförda insatser, uppföljning av “frånvarortrappan” och orosanmälningar. I samband 

med månadsträffarna har en fil per arbetslag upprättats för elever med högre frånvaro än 10 

procent. I filen har pågående insatser och utfall av dessa antecknats och analyserats. 

Stor oanmäld frånvaro 

Elever med stor oanmäld frånvaro har erbjudits särskilda träffar med socialpedagog och 

mentor inom schemats ram. Elever som inte alls kommit till skolan har mötts upp av 

socialpedagogen, som sedan slussat dem vidare. Socialpedagogen har också varit stöd till 

mentorerna i deras arbete med frånvarotrappan och de insatser som ingår i den. Även 

elevhälsan har haft en viktig roll i arbetet, särskilt som länk till externa aktörer som 

socialtjänsten och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). 
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3. Problem kopplade till måluppfyllelse 

3.1 Identifiera och precisera problem kopplade till resultat och 

måluppfyllelse 

 

Matematik 

Utveckling av ämnet matematik är en av Transtenskolans viktigaste utmaningar. Skolan 

har under året ingått i ett ämnesdidaktiskt projekt, lett av en matematikutvecklare. 

Veckovisa möten har hållits inom ämneslagen i 7-9-skolorna i kommunen och 

matematikutvecklaren har drivit utvecklingsfrågor i ämnet. Målet har varit att öka lärarnas 

undervisningsskicklighet, vilket i sin tur ska leda till ökad måluppfyllelse. Målet har också 

varit att få eleverna att tycka om och bli intresserade av ämnet. 

Insatserna har haft goda avsikter och vissa effekter har nåtts för både lärare och elever. 

Trots detta kvarstår en del utmaningar. Måluppfyllelsen i ämnet är fortfarande låg. Under 

höstterminen var den cirka 75 procent och resultatet på vårterminens nationella prov för 

årskurs 9 visade en måluppfyllelse på cirka 65 procent.  

Elever som går i årskurs 9 erbjuds före skolavslutning och under lovskolan en prövning i 

matematik. Utvärderingen av ämnet visar att det främst är ämnesområdet algebra som 

fungerar bra, men att det finns stora utmaningar inom de övriga områdena. Störst är 

utmaningen inom problemlösning och förmågan att föra matematiska resonemang. Skolan 

ser också ett ökat behov av studiehandledning i ämnet, främst på språken arabiska och 

tigrinja, men även på persiska.  

Det största utvecklingsområdet är att skapa samsyn kring betyg och bedömning, eftersom 

lärarnas uppfattning om hur ämnet ska bedömas skiljer sig åt. Vissa lärare använder 

summativa metoder och andra formativa. Lärarna är inte heller överens om vilka 

undervisningsformer som bör användas. Det får till följd att elevernas resultat skiljer sig 

utifrån undervisningssätt och bedömning, vilket påverkar likvärdigheten för eleverna. 

Samsyn inom områdena betyg och bedömning, studieteknik och undervisningsmetoder 

som lyfter elevernas kunskaper i ämnet har därför hög prioritet.  

Undervisningsprocessen 

Måluppfyllelsen generellt är fortfarande låg, vilket visar att det behövs bättre sätt att 

systematiskt kartlägga vad som fungerar eller inte fungerar för att varje elev ska kunna 

tillgodogöra sig kunskapsstoffet och nå högre kunskapsmål. Arbetet med att hitta flera sätt 

att erbjuda undervisning och att tydligare följa upp nuvarande undervisning måste 

intensifieras. Elever som inte har svenska som modersmål har också en problematisk 

måluppfyllelse, vilket måste förändras. SKUA-insatsen går nu in i ett 

implementeringsskede, vilket blir en viktig del i en förändring av undervisningsprocessen. 

Närvaroarbetet 

Den fortsatt höga frånvaron bland eleverna visar på betydelsen av tillgängliga lärmiljöer. 

Arbetet med närvaron har på olika sätt och i olika former bedrivits över åren. När 

pandemin nu upphört ges nya möjligheter att återuppta det arbetet och fokusera på större 

samarbete mellan pedagoger, utvecklingsledare, elevhälsa, externa aktörer och ledning.  

Kontroversiella frågor 

Utifrån Skolinspektionens tematiska granskning av normer och värden har det blivit tydligt 

att det i ämnesundervisningen arbetas mycket bra med kontroversiella frågor. Däremot 

saknas ett systematiskt arbete på övergripande lednings- och elevhälsonivå. Resultat från 

trygghetsenkäten och arbetsmiljöenkäten på skolan kan ge stöd för att utveckla arbetet med 
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normer och värden ytterligare. 
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4. Analys av orsaker till varje prioriterat problem 

Bristande måluppfyllelse 

Elever som inte har svenska som modersmål har en problematisk måluppfyllelse. Samtidigt 

vet vi att många känner sig trygga i skolan. De kommer till skolan, men har hög oanmäld 

frånvaro från lektionerna. Därmed riskerar de också att hamna i kränkningsärenden. Att 

eleverna vill vara på skolan, men inte på lektionerna framgår av olika samtal med elever, 

mentorer och elevhälsan. En anledning som framkommer är att undervisningens upplevs som 

svår och att språket är en del av orsaken till detta. Eleverna förmedlar att de behöver mera 

språkligt stöd i vissa ämnen, att nivån på undervisningen är för hög i förhållande till deras 

skolbakgrund och att de har varit för kort tid i Sverige för att kunna tillgodogöra sig 

undervisningen. Deras kunskaper och kunskapsnivåer blir tydliga när kartläggning 3 görs vid 

mottagandet av nyanlända elever, men även kartläggning utifrån materialet “Bygga svenska” 

stödjer elevernas upplevelse av att undervisningen är för svår i förhållande till deras egna 

kunskaper. 

För att möta dessa språkliga och kunskapsmässiga utmaningar behövs en flexibilitet där både 

svenska och flerspråkiga elever kan få undervisning och repetition i en annan takt. Detta är en 

utmaning, eftersom det då behövs lärare som kan erbjuda undervisning i mindre sammanhang 

på initialt andra nivåer än den årskursförväntade. 

Undervisningen 

När vi analyserar undervisningens kvalitet i det pågående arbetet och jämför med  

betygs-, och frånvarostatistiken ser vi ett behov av mera underlag, både vad gäller mätbara 

och märkbara mål. Den mätbara betygsstatistiken behöver utvecklas. Det skulle kunna ske 

parallellt med arbetet med nya kurs- och ämnesplaner, och med bedömning. Lärarna uttrycker 

också ett behov av mera tips och verktyg i SKUA-arbetet, som går att omsätta i 

undervisningen. Vi tror därför att kompetensutveckling med undervisningsfokus behövs.  

Närvaroarbetet 

Under året har både elever och personal varit frånvarande på grund av pandemin. Det har haft 

negativ inverkan på undervisningen. Lärare har, i stället för att arbeta med egen undervisning, 

ofta fått vikariera för varandra, vilket inneburit att elever gått miste om sin ordinarie 

undervisning. Vilken effekt detta har fått är svårt att veta, men tendensen är att den totala 

frånvaron verkar öka i takt med ålder. 

Arbetet med att öka elevernas närvaro har skett på olika sätt över tid. Syftet med satsningarna 

har varit att hitta former för ett långsiktigt arbete med elever och vårdnadshavare för att öka 

närvaron i skolan. Socialpedagogen har under året fått täcka upp även för olika professioner 

inom elevhälsan, vilket omöjliggjort de resultat vi hoppas på. Samtidigt växer skolan och 

ytterligare stöd behövs för eleverna. Detta ser vi som ett problem.  

Kontroversiella frågor 

Kritiken från Skolinspektionen när det gäller stöd och ledning från skolledning och elevhälsa i 

arbetet med kontroversiella frågor beror i stora delar på att viktiga funktioner för detta arbete 

saknas, både vad gäller förebyggande och åtgärdande insatser. Dessutom skulle en planerad 

insats för arbete med systematiskt säkerhetsarbete ha påbörjats. Detta tangerar kontroversiella 

frågor och hur vi alla behöver förhålla oss till varandra i ett tryggt samhälle och en skola för 

alla. Att leda och stötta arbetet inom det här området har därför har därför varit mycket svårt. 
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5. Identifierade utvecklingsområden och planerade insatser 

 

Prioriterade 

utvecklingsområden: 

1. Normer och värden 

Vad? Kontroversiella frågor   

 

Utifrån Skolinspektionens tematiska granskning blev det tydligt 

att i ämnena samhällskunskap och biologi arbetade man på ett 

mycket bra sätt med kontroversiella frågor i undervisningen. 

Dessa erfarenheter kommer skolan att ta med sig och överföra 

även till andra ämnen. Under kommande läsår ska en stödjande 

struktur för att arbeta med värdegrundsfrågor också utvecklas 

för lärare och övrig personal. Trygghetsteamet kommer att 

tillsammans med elevhälsan ta fram en handlingsplan för 

arbetet, utifrån de behov som skolan har.  

 

Märkbart 

Personal och elever arbetar med att omsätta skolans värdegrund 

löpande i vardagen. Arbetet följs upp genom det digitala 

dokumentet: “om, genom, för”. Återkoppling sker till ledning 

och arbets- och ämneslag och används som informations- och 

inspirationskälla. 

 

Mätbart 

Upplevelsen av stöd i arbetet med kontroversiella 

frågor/värdegrundsfrågor följs upp via “forms” till lärare, som 

får ange om de fått stöd de önskar. 

 

 

Prioriterade 

utvecklingsområden:  

2. Ökad behörighet till gymnasiet  
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Vad? Tillgängliga lärmiljöer 

 

Vikten av tillgängliga lärmiljöer är central för alla elevers 

möjligheter att nå kunskapsmålen. Arbetet behöver ske på flera 

olika sätt och på flera nivåer. Systematisk uppföljning och 

analys av resultat inför planering av undervisningen blir en 

viktig del i det systematiska förbättringsarbetet. 

 

Märkbart 

Det övergripande målet med ökad behörighet till gymnasiet 

följs upp med utvärdering och analys av: 

- Måluppfyllelse årskursvis i resultatkonferenser och 

temarapporteringar 

- Måluppfyllelse ämnesvis i ämneslagen och jämförelser mellan 

klasser och år 

- Resultat på nationella prov 

- Betygssammanställningar klassvis i arbetslagen i samband 

med utvecklingssamtal och vid termins- och läsårsslut 

- Uppföljning av statistik gällande elever med anpassad 

studiegång och prioriterad timplan 

- Uppföljning av närvarostatistik på månads-, termins- och 

läsårsbasis 

  

Undervisnings- och bedömningsprocesser 

Under kommande läsår kommer fokus att ligga på att arbeta 

mera systematiskt och organiserat med undervisnings- och 

bedömningsprocessen. I och med nya kurs- och ämnesplaner 

från och med läsårsstarten 2022, har ämneslag och 

ämnesgrupper påbörjat processer runt detta. Läsåret 2022/23 

ska arbetet intensifieras ytterligare. 

Märkbart 

På KUT-dagarna vid läsårsstarten görs en kommungemensam 

genomgång med all personal av de senaste nationella 

provresultaten. De olika ämneslagen diskuterar och analyserar 

sedan resultaten och hur de kommer att påverka arbetet i 

ämneslagen. Det kommunövergripande ämneslagsarbetet 

kommer därefter att fortsätta enligt en antagen kommunplan. 

Uppföljningar, utvärderingar och reflektioner kommer att ske i 

enkätform och återkoppling och reflektion över det 

dokumenterade arbetet kommer att ske i respektive team.  

Arbetet med undervisningsprocesserna kommer även 

fortsättningsvis att ske i arbetslag och ämneslag. Uppföljning 

och utvärdering ska utgå från måluppfyllelse och närvaro.  

Gemensamma mallar för undervisningsprocessen ska tas fram. 

De ska innehålla planering, genomförande, uppföljning och 

utvärdering. Syftet är att eleverna ska erbjudas en så likvärdig 

utbildning som möjligt. Arbetet följs upp genom att arbetslag 

och ämneslag tar del av de mallar som upprättas och diskuterar 

om de fungerat bra eller mindre bra för att utveckla 

undervisningen. 
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Språkutvecklande arbetssätt  

SKUA har varit den gemensamma insatsen för samtliga 

pedagoger under föregående läsår.  

Märkbart 

SKUA-utvecklare och lärledare på skolan är kopplade till 

skolans förbättringsarbete. De träffas kommungemensamt vid 

några tillfällen för att följa SKUA-processen och öka 

likvärdigheten mellan skolorna. De stöttar också 

Transtenskolans implementeringsarbete med SKUA.  

Mätbart  

Uppföljningen av implementeringsarbetet i undervisningen sker 

genom “forms”, som skickas ut till elever och lärare, som ger 

exempel på hur språk-. och kunskapsutvecklande arbetssätt 

märks i undervisningen. Övriga mätmetoder är att följa: 

- Betygs- och frånvarostatistiken hos nyanlända och 

flerspråkiga elever 

- Antalet anpassade studiegångar och besluten om prioriterade 

timplaner   

Elevernas närvaro 

Skolans närvaroarbete utgår ifrån vad som händer i 

undervisningssituationen och vilken anpassning som sker till 

elevernas individuella behov, till struktur av undervisningen 

och till processarbetet. Under kommande läsår kommer skolan 

att fokusera på samarbetet mellan elevhälsan och arbetslagen, 

både gällande främjande och åtgärdande insatser. 

Märkbart 

- Månadsvisa träffar mellan socialpedagog, kurator, 

specialpedagog och skolledning 

- Stöd- och informationsinsatser till personal, elever och 

vårdnadshavare om stegen i frånvarotrappan 

Mätbart 

Närvarotrappan följs upp månads-, termins- och läsårsvis för att 

se om elevnärvaron ökar. 

 

 



Transtensskolan, Kvalitetsplan 22/23 () 

Prioriterade 

utvecklingsområden:  

3. Digital kompetens  

Motivering till varför detta utvecklingsområde har valts är att 

eleverna ska förberedas för den ökade användningen av digitala 

hjälpmedel i arbets- och vardagslivet som dagens samhälle 

ställer krav på.   

Märkbart 

Personalen genomgår kompetensutveckling inom IKT-området. 

Ämnesgrupperna får en samsyn i hur man kan arbeta med 

digitalisering i ämnena. Genom utbildning av personal är 

målsättningen att eleverna ska möta digitala arbetssätt inom 

olika ämnen.  

Rektor avsätter tid för digitaliseringsutbildningar under 

konferenser och KUT-dagar.  

Elevernas kunskapsnivå när det gäller digitala hjälpmedel 

synliggörs och uppmärksammas i undervisningssituationer. De 

undervisande lärarna lyfter eventuella problem inom 

lärargruppen/ämnesgruppen och därefter vidtas åtgärder för att 

eleverna ska utvecklas.  

Inom personalen finns behov av utbildning främst i 

programmen exam.net, inläsningstjänst kunskapsmatrisen, 

programmen i Office 365 och “forms”.  

Målet på kort sikt är att eleverna ska möta digitalisering i 

klassrummet och tränas i att använda dator och Ipad som ett 

verktyg för lärande.  

Målet på lång sikt är att eleverna ska kunna hantera digitala 

hjälpmedel på ett självständigt sätt.  
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