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Grundskolan F-9 1 

INLEDNING 
Denna kvalitetsrapport är en del av det systematiska kvalitetsarbetet i Robertsfors kommuns 

grundskolor. Syftet med rapporten är att 1) beskriva hur grundskolan lever upp till de krav som 

finns formulerade i nationella styrdokument såsom skollag och läroplan 2) bidra till förståelse 

för det arbete med förbättringar som bedrivs inom grundskolan 3) synliggöra effekterna av 

utvecklingsarbetet. Skolenheternas resultat och de processer som finns i grundskolorna 

presenteras och jämförs för att kunna identifiera gemensamma mönster och skillnader. 

Rapporten ger en helhetsbild av grundskolans arbete och är tänkt att bidra till underlag för 

analys och beslut om fortsatt utvecklingsarbete i grundskolan såväl på politisk nivå som på 

verksamhetsnivå. 

Den statistik som finns avseende kostnader, personal, antal elever och betyg är hämtad från 

Skolverketes databas Siris, www.siris.skolverket. Statistik gällande resultat på nationella prov 

kommer från Schoolsoft. 

I övrigt grundar sig innehållet i rapporten på dokumentationen av det systematiska 

kvalitetsarbetet som gjorts av lärare, elevhälsa och rektorer samt på resultat av interna 

uppföljningar och utvärderingar. 

Verksamheternas systematiska kvalitetsarbete arbetar utifrån ”Rutin för systematiskt 

kvalitetsarbete i Robertsfors kommuns förskola, grundskola, särskola och Lärcentrum”. Det 

innebär att varje arbetslags bedömer och analyserar måluppfyllelsen både utifrån kursplaner 

och utifrån läroplanens övergripande mål. Rektor sammanställer sedan skolenhetens arbete till 

en kvalitetsrapport för att möjliggöra en samlad bild av en skolas måluppfyllelse och 

utvecklingsområde. 

Elever medverkar i det systematiska kvalitetsarbete genom klassråd, elevråd, på 

utvecklingssamtal och via de utvärderingar och enkäter som genomförs. 

Vårdnadshavare medverkar framför allt via kommunikation kring deras eget barn, men också 

via föräldraråd och andra forum för samverkan där övergripande frågor kring en skolas kvalitet 

och utveckling lyfts. 

 

 
 

 

 

http://www.siris.skolverket/
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ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 ORGANISATION GRUNDSKOLA INKLUSIVE FRITIDSHEM 
I Robertsfors kommun bedrivs grundskola på sju olika enheter med elevantal enligt nedan i 

oktober 2017: 

Bygdeå skola F-6 129 elever 
Djäkneboda skola F-3 18 elever 
Jenningsskolan F-3 138 elever 
Nybyskolan F-6 100 elever 
Tundalsskolan 4-6 4-6 119 elever 
Tundalsskolan 7-9 7-9 191elever 
Åkullsjöns skola F-3 15 elever 
 

Ledningsorganisationen illustreras i nedanstående figur: 

 
Barn- och utbildningschef 

 
Rektor 100 % Rektor 100 % Rektor 60 % Rektor 60 % 
 
Tundalsskolan 7-9 

Tundalsskolan 4-6 
Jenningsskolan 
Fritids Jennings 

Nybyskolan 
Fritids Skräddare 
Åkullsjöns skola 
Fritids Solsidan 

Djäkneboda skola 
Fritids Tallhöjden 
Bygdeå skola 
Fritids Stenen 

 
Kvalitetsutvecklare 40 % 

 
 

Rehabsamordnare 40 % 
 
 

Utvecklingsledare för barn- och utbildningssektorn 50 % 
 

Figur 1: Ledningsorganisation grundskola augusti 2017-maj 2018 

Under läsåret 2017/2018 ändrades ledningsorganisationen på grundskolan som en följd av att 

rektorn på Lärcentrum, kommunens skolenhet för gymnasie- och vuxenutbildning slutade sin 

tjänst. Rektorn för Nybyskolan inklusive fritidshemmet Skräddaren samt Åkullsjöns skola 

inklusive fritidshemmet Solsidan blev då även rektor för Lärcentrum och drog ner på tiden som 

ägnades åt kvalitetsutveckling. I maj rekryterades en ny rektor till grundskolan och 

organisationen ändrades då: 

  



 3 

Rektor 100 % Rektor 100 % Rektor 70 % Rektor 70 % 
 
Tundalsskolan 7-9 

Tundalsskolan 4-6 
Nybyskolan 
Fritids Skräddaren 

Jenningsskolan 
Fritids Jennings 
Åkullsjöns skola 
Fritids Solsidan 

Djäkneboda skola 
Fritids Tallhöjden 
Bygdeå skola 
Fritids Stenen 

 
Kvalitetsutvecklare fritidshem 30 % 

 
Rehabsamordnare 30 % 

  
Utvecklingsledare 40 % 

 Figur 2: Ledningsorganisations maj 2018 och framåt 

 

Två av rektorerna har examen från den statliga rektorsutbildningen som är obligatorisk att 

genomgå för rektorer. Två av rektorerna beräknas ta examen i december 2018. Två av 

rektorerna har arbetat som rektorer för grundskolan i fyra år, en som rektor i tre år och 

dessförinnan som förskolechef och en rektor har arbetat några år som rektor hos annan 

huvudman. 

2.2 PERSONAL 

2.2.1 Lärare förskoleklass 
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Andel lärare med pedagogisk 
högskoleexamen i 

förskoleklass 

0
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Antal elever per lärare i 
förskoleklassen 2017/2018 

På Djäkneboda skola, Jenningsskolan och Åkullsjöns 

skola har lärare legitimerade för undervisningen i 

årskurs f-3 ansvarat för undervisningen. Lärarna på 

Jenningsskolan och Åkullsjöns skolan har dessutom varit 

legitimerade förskollärare. På Nybyskolan och på 

Bygdeå skola bedrevs undervisningen av legitimerade 

förskollärare. 100 % av lärarna som bedrev undervisning 

i förskoleklass hade med andra ord pedagogisk 

högskoleexamen, vilket ligger över såväl snittet i riket 

som snittet i Västerbotten. 

 
Antalet elever per lärare var 17,3 i Robertsfors 

kommun, vilket är lägre än genomsnittet i riket (18,4) 

och Västerbotten (18,5) men högre än andra 

kranskommuner till Umeå. 



 4 

2.2.2 Lärare grundskola 
Robertsfors kommuns grundskola har en mycket god behörighet bland lärare, med 98 % av 

lärarna som har pedagogisk högskoleexamen. Kartan nedan visar att Robertsfors kommun 

tillhör en av landets skolkommuner som lyckats behålla och attrahera nya lärare med 

legitimation, och att andelen lärare med legitimation och behörighet i ämnet är högre än i såväl 

Umeå som i Skellefteå. 
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Av kommunens skolor ligger samtliga över snittet för riket och Västerbotten, men Nybyskolan 

har lägst andel legitimerade lärare med 91,6 % legitimerade lärare. Här rör det sig dock om en 

lärare som har en annan pedagogisk utbildning som kompletterar till en lärarlegitimation 

parallellt med arbetet som lärare samt en lärare med lärarexamen som inte ännu fått 

legitimationen. 

 

Personaltätheten sett till antal elever per lärare är god i Robertsfors kommun och antalet 

elever per lärare (heltidstjänster) är lägre i Robertsfors kommun än såväl genomsnittet i riket 

som genomsnittet i Västerbotten. 
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Snittet för Västerbotten är 81 % 

behöriga lärare och i Robertsfors är 

snittet 98 %. 
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En jämförelse mellan skolorna i kommunen visar att Tundalsskolan 4-6 samt Jenningsskolan låg 

något över genomsnittet i Västerbotten för antalet elever per lärare. Djäkneboda skola och 

Åkullsjöns skola är små skolor och hamnade väsentligt under genomsnittet. Elevantalet 

minskade på Nybyskolan och även där låg antalet elever per lärare under genomsnittet för 

länet och för Robertsfors kommun. 

 

2.2.3 Elevassistenter/klassresurser 
I samtliga Robertsfors kommuns grundskolor har det funnits elevassistenter som tillsatts i syfte 

att möjliggöra anpassningar till olika behov som funnits i klasserna. Vanligt förekommande i fall 

där elevassistent finns är att det finns ett eller flera barn med neuropsykiatriska 

funktionsvariationer i gruppen. Rektorer tillsätter elevassistenter och det är vanligt med 

tidsbegränsade anställningar, vilket gör det svårt att ha överblick och korrekta uppgifter. 

Fördelningen av elevassistenter såg ungefär ut enligt nedanstående: 

Bygdeå skola 6 personer, ca 4,5 tjänster Klass 1-6 
Jenningsskolan 4 personer, ca 3 tjänster F-3 
Nybyskolan 1 person, ca 0,80 tjänst Klass 2 
Åkullsjöns skola 1 person, ca 0,75 tjänst Klass 3 
Tundasskolan 4-6 4 personer, ca 3,25 tjänst 4-6 
Tundalsskolan 7-9 2 personer, ca 1,8 tjänst 7-9 
 

För att anställas som elevassistent/klassresurs finns i dagsläget inga formella krav, och det finns 

en stor variation i utbildning och övrig kompetens hos de som arbetar som 

elevassistenter/klassresurser. 
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2.2.4 Specialpedagoger/speciallärare och logopeder 
I Robertsfors kommuns grundskolor har det funnits totalt fyra legitimerade specialpedagoger 

och tre legitimerade speciallärare. Dessutom har det funnits två legitimerade logopeder som 

arbetat framförallt med språkutveckling. En specialpedagog har under vårterminen på delar av 

sin tjänst bedrivit ordinarie ämnesundervisning på grund av brist på lärare med viss 

ämneskompetens och en speciallärare har behövt användas för att möjliggöra delning vissa 

lektioner av en klass med många elever. 

Fördelning av specialpedagoger och logopeder har sett ut enligt nedan: 

Skolenhet Specialpedagog/speciallärare Logoped 

Bygdeå skola 1,3 0,2 

Djäkneboda skola 0,20 0,1 

Jenningsskolan 1,0 0,4 

Nybyskolan 0,5 ht, 0,7 vt 0,2 

Tundalsskolan 4-6 1,8 ht, 1,0 vt 0,5 

Tundalsskolan 7-9 1,0 0,5 

Åkullsjöns skola  0,10 

 

I sammanhanget bör påpekas att specialläraren på Tundalsskolan åk 4-6 hade undervisning i en 

särskild undervisningsgrupp på stor del av sin tjänst. Specialpedagogen på Jenningsskolan hade 

också en konsultativ roll gentemot Åkullsjöns skola gällande bland annat screeningar. 

2.2.5 Övriga personalgrupper 
Studie- yrkesvägledare motsvarande 0,5 tjänst finns på Tundalsskolan och har framför allt 

arbetat riktat mot åk 7-9. Tjänsten har kombinerats med stödundervisning för enskild elev då 

personen har såväl studie- och yrkesvägledarutbildning som lärarutbildning. 

Knutet till grundskolan har även funnits två administratörer med ansvar för schemaläggning, 

vikarieanskaffning, Schoolsoftfrågor, utdelande av Chromebooks, busskort med mera.  

På Tundalsskolan 7-9 har en och en halv tjänst funnits kopplat till elevrummet samt en 

heltidstjänst som elevcoach finansierat av statsbidraget för ökad jämlikhet. 

På Tundalsskolan 7-9 samt Nybyskolan har resurspedagoger funnits med förskollärarutbildning 

som arbetat med olika former av stödinsatser. 
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2.3 KOSTNADER 

2.3.1 Förskoleklass 

 
Den streckade linjen i diagrammet ovan visar kostnadsutvecklingen per elev i riket jämfört med 
kostnadsutvecklingen i Robertsfors. Kostnadsutvecklingen i Robertsfors påverkas framför allt av 
varierande storlek på elevgruppen – när antalet elever minskar men antalet undervisnings-
grupper är samma som tidigare ökar kostnaderna per elev.  
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Kostnadsökningarna på personalsidan kan till stor del hänföras till att en av enheterna inrättat 
två parallella grupper istället för en förmiddags och en eftermiddagsgrupp samt övergång till 
ferietjänster på en av enheterna vilket gjort att lärarbehovet ökat från 1,0 till 1,6 lärartjänst i 
förskoleklass. Kostnadsminskningen på övrigt beror på att elevantalet i en enhets förskoleklass 
understeg 15 vilket gjorde att ingen barnskötare anställdes i gruppen. 
 

 

I diagrammet ovan ser vi att vi kostnad per elev i förskoleklassen ligger lägre än Nordmalings 

kommun, lägre än kommungruppen för riket (lågpendlingskommun nära större stad) samt i 

paritet med den genomsnittliga kostnaden per elev i Västerbotten. 

2.3.2 Grundskolan 
 

Kostnadsutveckling/per elev i grundskolan 2012-2017 

 
Total kostnad per elev har ökat med 22 % från år 2012 till 2017. Kostnadsökningen för lokaler 
och inventarier ligger på 12 % och skolmåltider har i princip legat stilla. Kostnad per elev för 
undervisning har ökat med 21 %, vilket framför allt är ett resultat av att lärarnas löner stigit 
under perioden.  Elevhälsans kostander har ökat som en konsekvens av att resurerna utökats. 
Lärverktyg/utrustning/skolbibliotek har en kostnadsökning på 71 %, vilket är en direkt 
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konsekvens av digitaliseringen som innebär kostnader både för digitala och analoga läromedel. 
Kostnaden per elev för ”övrigt” omfattar bland extraresurser och elevassistenter och har 
minskat något jämfört med 2016 och har stigit med 5 % jämfört med 2012. 
 

 

2.4 ELEVHÄLSA 
Yrkesgrupperna inom elevhälsan är i Robertsfors kommuns grundskola organiserade i 

elevhälsoteam på varje skolenhet där specialpedagog/speciallärare, logopeder, kuratorer, 

skolsköterska och rektor ingår. Rektorerna på skolenheterna har lett elevhälsoteamet på sin 

enhet och kan besluta att andra kompetenser ska ingå, exempelvis studie- och yrkesvägledare 

och resurslärare. Skolläkare har inte ingått i elevhälsoteamen, utan bokats in för undersökning 

av elever utifrån skolsköterskas bedömning eller när medicinsk kartläggning för vidare 

utredning av till barn- och ungdomspsykiatrin ska tas fram. Skolpsykologens medverkan i 

elevhälsoteamen har varierat – då skolpsykolog funnits tillgänglig enbart en dag per vecka har 

det varit svårt att samordna med elevhälsoteamens träffar. Skolpsykologen har istället i 

huvudsak arbetat konsultativt (se nedan för utförligare beskrivning av elevhälsans psykologiska 

insatser).  

Under läsåret 2017/2018 fortsatte det arbete som påbörjats läsåret innan för att förbättra 

elevhälsans främjande och förebyggande arbete samt stärka samverkan inom elevhälsans 

professioner samt samverkan mellan elevhälsan och skolans övriga yrkesgrupper. Alla som 

ingår i skolornas elevhälsoteam gick SPSMS:s webbutbildning Att höja skolans 

elevhälsokompetens. Utvärderingen visade att deltagarna upplevt det som värdefullt att 
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gemensamt få utveckla gjort att samsynen och kommunikationen mellan deltagarna 

påbörjades en översyn av elevhälsans organisation och arbetssätt samt ett arbete med att 

tydliggöra roller och ansvar.  

Bedömningen från samtliga elevhälsoteam är att elevhälsoarbetet utvecklats mer mot det 

förebyggande och främjande arbetet och att upplevelsen på skolorna är att elevhälsoarbete går 

mer och mer framåt, blir effektivare och resultaterar i förbättringar för eleverna. För att delvis 

åtgärda det glapp som identifierats mellan elevhälsopersonal och lärare har samtliga f-6 skolor 

lagt om elevhälsoteamens mötestider samt styrt den reglerade delen av lärarnas arbetstid för 

att möjliggöra medverkan av lärare på elevhälsoteamens möten. För 7-9:s del har det inte varit 

möjligt att styra så att alla lärare är lektionsfria den tid elevhälsoteamen sammanträder, men 

med hjälp av dubbelbemanning vissa lektioner och samarbete inom kollegiet är det ändå 

möjligt för lärare att medverka vid behov. 

2.4.1 Skolpsykolog 
Liksom föregående år har avtal funnits med Rova Sjögren. Två psykologer har funnits 

tillgängliga en dag per vecka varannan vecka. En av psykologerna har arbetat riktat mot 

skolorna som är förlagda utanför Robertsfors, och en av psykologerna har arbetat riktat mot 

skolorna i Robertsfors. Rova Sjögren har även tillhandahållit en halvdag kompetensutveckling 

mot fritidshemmen inriktad på lågaffektivt bemötande. 

 

Inför detta läsår har elevhälsoteamen planerat om sina möten för att möjliggöra medverkan vid 

några tillfällen per läsår för att utveckla den tvärprofessionella samverkan mellan 

skolpsykologen och övriga professioner i elevhälsoteamen.  

 

2.4.1.2 Utvecklingsområden lå 2018/2019 

För att förbättra kontinuitet och öka flexibiliteten kommer en psykolog från Rova Sjögren att 

arbeta gentemot Robertsfors kommun istället för två, och då två dagar i veckan varannan 

vecka. Dessa två dagar kan variera så att det passar skolorna på ett bra sätt. Fördelarna är då 

att samma psykolog som arbetat i ett ärende kommer att fortsätta med detta när elever byter 

skola till åk 7, samt att det blir lättare att nyttja den tid skolpsykologen är på plats när det inte 

alltid är låst till en och samma veckodag. 

2.4.2 Skolsköterska 
Höstterminen 2017 hade 100 % skolsköterska ansvar över Robertsfors skolor. Det innebar att 
verksamheten endast arbetade med det som var högst prioriterat: hälsosamtal och 
vaccinationer. Från och med 23 oktober till 14 december arbetade ytterligare en skolsköterska 
på 40 % som från 15 december började arbeta 100% med ansvar över Bygdeå, Nybyskola, 
Åkullsjön, Djäkneboda samt Jenningskolan. Tidigare anställd skolsköterska behöll ansvar över 
Lärcentrum, Tundalsskolan samt till viss del Jenningskolan. Inskolning av ny skolsköterska gick 
väl då hen redan var bekant med elever och rutiner sedan tidigare.  

 
Bedömningen av skolsköterskorna är att det är ett stort värde för personal och elever att 

skolsköterska finns tillgänglig i större utsträckning än tidigare. Skolsköterska på Tundalsskolan 
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har haft en relativt stor arbetsbelastning under vårterminen eftersom att det blev en 

förskjutning från hösten på inplanerade insatser. Alla insatser genomfördes dock. Varje 

måndag har skolsköterskor haft en inbokad telefontid för att informera varandra vad som 

händer inom verksamheten på respektive skola, vilket har varit mycket positivt och därför 

kommer att fortsätta nästa läsår. 

 

Den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar är hög, vilket inte bara gäller för Robertsfors 

kommun utan är nationellt. Tidigare år har det varit ett ökat antal flickor med antal flickor med 

självskadebeteende som krävt ett flertal besök hos både skolsköterska och kurator. Under 

läsåret har vi noterat en liten minskning av detta.  

Oroväckande ur ett hälsoperspektiv är ett ökat antal elever som använder tobak, framför allt 

röker. Det har även florerat droger och framkommit en förändrad attityd, mer förskönande 

attityd till droganvändning. Skolsköterskorna har också lyft funderingar kring hur samarbetet 

med socialtjänsten kan förbättras så att elever som är på glid kan uppmärksammas och få 

adekvat hjälp i ett tidigt skede. 

I och med att en utökning av skolskötersketjänst har skett så har skolsköterskor under 

vårterminen kunnat vara mer delaktig i klasser. Skolsköterskor har undervisat om puberteten 

samt kropp och hälsa i samtliga klasser. Skolsköterska har varit ute i klass i Bygdeå samt 

Nybyskola i åk 5. På Tundalsskolan har skolsköterskan varit i årskurserna fem till sju.   

2.4.2.1.PMO- Hälsosamtal & vaccinationer 

PMO används för dokumenton och journalföring av elevhälsan och detta har fungerat bra. 

 
Skolsköterskorna har haft 1498 st olika kontakter med elever samt vårdnadshavare, en ökning 
med ca 13% från läsår 16/17. Den troliga orsaken är att bemanningen har ökat sedan 
föregående år, samt att behovet av elevhälsa. Det finns också ett mörkertal då allt inte 
dokumenteras. Det faktiska antalet kontakter är alltså större. 
 
Den medicinska elevhälsan har träffat 548 elever som går i skolan i Robertsfors kommun, som 
på något sätt dokumenterats i journalsystemet.  
 
193 elever har vaccinerats med följande vaccin, se tabell 1.  
 

Tabell 1: Genomförda vaccinationer lå 2017/2018 

 
Vaccin 

 

 
Antal 

 
Årskurs 

 
Allvarliga biv. 

Gardasil 38 6 0 
Tetraxim 2 1 0 
Engerix 1 1 0 
Priorix 70 1 0 
Di Te Ki-Booster 50 8 0 
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Skolläkardagar är genomförda, sammanlagt fyra skolläkardagar var inplanerade under läsåret. 

Skolläkaren har träffat alla elever i årskurs 1.  

2.4.2.2 Avvikelser 

Avvikelser uppmärksammas samt analyseras i patienssäkerhetsberättelse som sker en gång per 

år. Eftersom det är en viktig del i medicinsk elevhälsa så har vi valt att belysa den även i 

utvärdering efter ett genomfört läsår, men utan närmare analys. 

 

Tabell 2: Avvikelser registrerade under lå 2017/2018 

 
Avvikelser/ Antal 
 

 
Område 
 

 
Lex Maria 

6 Registrering 0 
1 Felaktig mätning 0 
1 Missat Vaccin 0 

 

2.4.2.3 Kropp och hälsa undervisning 

Skolsköterskorna har genomfört undervisning om kropp och hälsa på samtliga enheter där 

undervisning bedrivs upp till åk 6 samt Tundalsskolan. Överlag har responsen från såväl elever 

som lärare varit mycket god. Dialogen med lärare på alla stadier och skolor fungerar generellt 

sett bra. 

 

Att undervisa i kropp och hälsa för klasser i olika åldrar är bra för skolsköterskor dels för att se 

hur klasser och elever agerar tillsammans, men även ett komplement dels för att visa och delge 

sin kunskap men även för att komma närmare eleverna.    

 

2.4.2.4 Genomförd kompetensutveckling  

 Deltagande i Skolsköterskedagarna har upplevts mycket positivt med givande 

föreläsningar av hög kvalité och som ett bra forum för kollegialt lärande. Översyn av ny 

kunskap från dessa dagar kommer att implementeras till verksamheten i Robertsfors 

kommun framöver.  

 Allergi/ Anafylaxi, Barnmottagningen NUS. Information om allergi samt anafylaxi. 

Handlingsplan samt genomgång av administrering av läkemedel.  

 Diabetes, Barnmottagningen NUS. Information kring Diabetes.  

 PMO. Föreläsning om nyheter kring förändringar i journalsystemet.  

2.4.2.1 Planerade kvalitetsförbättringar 2018/19 

 Använda metodbok, uppdaterad samt anpassad till Robertsfors kommun. 

 Delta på föräldramöte i förskoleklass för att informera om skolsköterskornas roll och 

arbete samt allmän information om hälsofrågor.  

 Införa kontroll av syn, hörsel och tillväxt i förskoleklass. Erbjuda träff med föräldrar.  
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 Hälsosamtal åk.1 med färre kontroller.  Skicka hem elevhälsoenkät med föräldrar alt. 

digitalt.  

 Implementera årshjulet för förbättrad kontroll av processerna. 

 Utveckla användandet av PMO genom: 

-Införande av elevhälsoenkät?  

- Förbättrat väntelistverktyg 

 Fortsatt arbete med kropp och hälsa.  

 Fortsatt utredning om journaler från barnhälsovårder kan överföras digitalt.  

 Fortsatt arbete med kvalitetsförbättringar samt riktlinjer för att säkra hälso- och 

sjukvårdsinsatser.  
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UPPFÖLJNING UTVECKLINGSOMRÅDEN 2017/2018 

Under 2017/2018 fortsatte samarbetet med Skolverket i Samverkan för bästa skola och med 

stöd av Skolverket arbetet grundskolan med måluppfyllelsen för elever i sociala och 

emotionella svårigheter samt brister i styrning och ledning. Prioriterade områden under läsåret 

var dessutom närvaro, digitalisering och systematiskt kvalitetsarbete. 

3.1 Närvaro 
Under läsåret 2017/2018 har arbetet för att öka närvaron i kommunens grundskolor varit högt 

prioriterat. Hög skolfrånvaro innebär förutom försämrade skolresultat en ökad risk för riskfylld 

alkoholkonsumtion, missbruk och kriminalitet. För att undvika att någon elev hamnar i hög 

skolfrånvaro är det viktigt att tidigt identifiera mönster och vidta åtgärder. 

Vid samtliga elevhälsoteamsmöten har närvaron på skolan följts upp. På Tundalsskolan 7-9 har 

en elevcoach arbetat specifikt med att kartlägga frånvaro. På f-6 enheterna har arbetet med att 

följa upp närvaro samt utreda orsakerna till frånvaro delats mellan klasslärare och 

elevhälsoteam. 

Under läsåret har Barn- och utbildningssektorn tagit fram en närvaroplan med enkel och 

fördjupad kartläggning som efter att har provats på 7-9 med goda resultat införs på samtliga 

grundskoleenheter från och med hösten 2018. 

I diagrammet nedan redovisas den totala närvaron som andel (%) närvarande timmar av totala 

antalet undervisningstimmar. Tundalsskolan åk 4-9 ingår i samma stapel då det är svårt att få ut 

separerad statistik från Schoolsoft.   

 

På Nybyskolan, Tundalsskolan, Djäkneboda skola och Jenningsskolan har den totala närvaron 

ökat, medan den minskat på Bygdeå skola och Åkullsjöns skola. Åkullsjöns skola har få elever 

och någon elev med hög frånvaro får stor betydelse för närvarostatistiken. 
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Vid höstens föräldramöten har stort fokus lagts vid vikten av hög närvaro i skolan och 

kopplingen mellan goda skolresultat och hög närvaro. Klasslärare/mentorer, kuratorer eller 

rektorer har informerat om arbetet som bedrivs kring närvaro. Vid utvecklingssamtalen som 

mentorer/klasslärare hållit en gång per termin har närvaro varit en fast punkt. 

På Jenningsskolan bedrevs förskoleklass i en förmiddagsgrupp och en eftermiddagsgrupp fram 
till och med lå 2016/2017. Rektor uppmärksammade att frånvaron i eftermiddagsgruppen var 
betydligt mer omfattande och beslutade därför om en omorganisation inför lå 2017/2018. 
Förskoleklass har därför bedrivits i två förmiddagsgrupper, vilket har ökat närvaron. 
 
Liksom tidigare år är frånvaron högst i högstadieklasserna generellt sett, även om det finns 
elever som redan från lågstadieåren etablerar ett mönster av låg närvaro. Lärare, 
elevassistenter/resurser, elevhälsa och elevcoachen har bedrivit ett intensivt arbete för att 
främja arbetet. Detta arbete har visat att det går att få ner frånvaron på flera av eleverna med 
hjälp av att tillsammans med elev och vårdnadshavare kartlägga orsakerna till frånvaron och 
åtgärda det som går att åtgärda. En ny överenskommelse har upprättats med socialtjänsten 
som tydliggör hur samarbetet ska bedrivas för att kommunen ska kunna erbjuda ett så gott 
stöd som möjligt till barn med problematik utanför skolan som bidrar till frånvaron. 
 

3.2 ELEVER I SOCIALA OCH EMOTIONELLA SVÅRIGHETER 
Den genomlysningen av resultaten som gjordes under våren 2016 som ett led i arbetet med 

Samverkan för bästa skola visade att skolan lyckades väl med att hjälpa elever som hade 

inlärningssvårigheter med enbart kognitiva orsaker, exempelvis läs- och skrivsvårigheter och 

språkstörningar. De elever som skolan lyckades betydligt sämre med att stötta var elever som 

befann sig i sociala och emotionella svårigheter. Det var också arbetet med denna elevgrupp 

som arbetslagen över lag lyfte som svårast. I samråd med processtödjare från Skolverket i 

projektet Samverkan för bästa skola bestämdes därför att detta var ett område att rikta 

förbättringsinsatser mot.  

3.2.1 NPF 
Med målet att stärka lärares och övrig personals förmåga att undervisa och ge stöd till elever i 

sociala och emotionella svårigheter i allmänhet och neuropsykiatriska funktionsvariationer i 

synnerhet genomfördes Specialpedagogiska skolmyndighetens studiepaket för all personal i 

skolan. Lärarna delades in i stadievisa, skolövergripande studiegrupper med förstelärare som 

samtalsledare i varje grupp och träffades ca en gång per månad. Däremellan lästes material in 

och uppgifter i klassrumssituationer genomfördes. Uppföljningen visar att deltagarna har varit 

mycket positiva till utbildningen, att deras medvetenhet om behoven hos elever med NPF ökat 

samt att deras förmåga att möta eleverna på ett bra sätt ökat. För att fördjupa kunskaperna 

inom området ytterligare har arbetsgruppen på 7-9 bestämt att under lå 2018/2019 observera 

varandras undervisning med fokus på hur undervisningen anpassas till elever med NPF. 

För att stötta förstelärarna i deras roll som samtalsledare fick de handledning i grupp vid åtta 

tillfällen av rådgivare från SPSM. Förstelärarna har varit mycket positiva till handledningen och 

uttryckt att det stärkt dem i deras roll som förstelärare, stärkt dem som grupp och att 
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grupphandledningen varit viktig för dem i att utveckla sin yrkesroll. Förstelärarna har också i 

utvärderingen angett att de anser de fått prova konkreta verktyg för samtal i grupp som de har 

användning av i sitt arbeta med att leda grupper utan att vara chef. 

3.2.2 Elevhälsans arbete 

En orsak som identifierades till att skolan lyckats sämre med att stötta elever i sociala och 

emotionella svårigheter jämfört med andra elevgrupper var bristande samverkan inom 

elevhälsan och mellan elevhälsan och skolans övriga professioner. Det fanns en upplevelse av 

ett glapp mellan elevhälsa och övriga, och att ärenden lämnades över till elevhälsoteamen som 

sedan inte återkopplades. Hur framträdande denna upplevelse var varierade mellan 

skolenheterna. Redan under 2016/2017 hade ett arbete med att förbättra elevhälsans 

organisation och arbetssätt inletts inom Samverkan för bästa skola och 2017/2018 fortsatte 

detta arbete genom att elevhälsoprofessionerna tillsammans gick SPSM:s webbutbildning för 

elevhälsoteam Att höja skolans elevhälsokompetens. Målet med insatsen var att förbättra 

samverkan inom elevhälsan, mellan elevhälsan och andra professioner inom skolan samt att 

stärka förmågan till samarbete med externa aktörer. 

Utbildningen genomförde i två olika studiegrupper – en grupp för elevhälsoteamen i årskurs f-6 

och en grupp för elevhälsoteamet för åk 7-9. Grupperna träffades ca en gång per månad för 

gemensamt arbete och läste däremellan in material från kursens webbplats. För 

elevhälsogruppen från f-6 där flera personer ska samarbeta i komplexa frågor men inte ses 

dagligen på samma arbetsplats utan någon gång per vecka eller varannan vecka fyllde kursen 

en viktig funktion i att stärka relationer och tillit. Överlag har f-6-gruppen upplevt kursen som 

något mer givande än övriga, även om samtliga varit överens om att det varit viktigt för att 

förbättra arbetet och lyckas med att styra arbete mer mot främjande och förebyggande 

insatser att ha avsatt tid för kollegialt lärande kring elevhälsoarbete och reflektion utifrån 

styrdokument, forskning och beprövad erfarenhet.  

En utvärdering gjordes i maj 2018. Då var kursen inte helt genomförd. Vad det gäller samverkan 

inom elevhälsan fanns blandade uppfattningar om det hade förbättrats: 

  

I kommentarerna var det några som skrev att det redan innan fanns en fungerande samverkan 

inom elevhälsan, och att det därför inte ändrats. Det hade alltså inte blivit sämre, utan fortsatt 

vara bra. 
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Fler var överens om att samverkan mellan elevhälsan och övrig personal förbättrats: 

 

Samtliga upplevde att elevhälsoarbetet blivit mer effektivt under lå 2017/2018: 

 

Ett av målen när insatsen planerades var att förmågan till samverkan med externa aktörer 

skulle stärkas. Tanken var här att SPSM:s rådgivare skulle komplettera webbutbildningen med 

handledningsträffar med detta fokus, men detta prioriterades ner på grund av tidsbrist. Ingen 

av deltagarna tyckte att elevhälsans samarbete med externa aktörer hade förbättrats under 

2017/2018. En tänkbar förklaring till detta kan vara att avtal mellan kommunerna 

Västerbottens läns landsting rörande samverkan kring barn som remitterats av elevhälsan till 

barn- och ungdomspykiatrin. 

3.3 DIGITALISERING 
Ett utvecklingsområde för lå 2017/2018 var att utveckla former för kollegialt lärande kring IKT, 

men då fokus framför allt varit NPF har tid inte funnits att jobba så riktat med just denna fråga. 

IT-pedagogen har gjort insatser för att stärka kunskaperna på de enheter där man haft behov 

av att öka tryggheten gällande att använda digitala verktyg. 

Några av lärare i teknik och NO-ämnen har deltagit i en konferens där bland annat 

programmering ingått. 

Ett utvecklingsområde för lå 2017/2018 var att utveckla former för kollegialt lärande kring IKT, 

men då fokus framför allt varit NPF har tid inte funnits att jobba så riktat med just denna fråga. 
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Överlag är digitala verktyg ett naturligt inslag i undervisningen, men utvecklingen går fort och 

det krävs både tid och engagemang för att ta tillvara möjligheterna fullt ut. 

3.4 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 
Inför läsåret 2017/2018 var målet att vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet genom 

att dokumentationen av arbetet med utvecklingsområdena gjordes fortlöpande samt genom 

att arbetet skulle organiseras på så sätt att förstelärarna skulle kunna stötta och stödja i 

arbetet. De kollegiala formerna för arbetet har utvecklats, men fortsatt fokus på justeringar i 

det systematiska kvalitetsarbetet behövs för att det ska bli ett verktyg för lärarna att utvärder, 

analysera och utveckla undervisningsprocesserna. 

Ett viktigt underlag för det systematiska kvalitetsarbetet är bedömningar och betygssättningar, 

och utvärderingen av lå 2016/2017 visade att fortsatt fokus på kollegialt samarbete kring 

bedömningsfrågor var nödvändigt, och under vårterminen hölls därför skolövergripande 

bedömningsträffar i olika ämnen. Dessutom ordnades stadieövergripande återkopplingsträffar i 

svenska, engelska och matematik utifrån resultaten på nationella proven. 

3.5 STYRNING OCH LEDNING 
I förra årets kvalitetsrapport konstaterades att ledningsorganisationen för grundskolan blivit 

stabilare den senaste treårsperioden, men att det ändå bedömdes finnas behov av att utveckla 

ledningen och styrningen för att utveckla skolans kultur och ansvarstagande i organisationen. 

Därför planerades dels för seminarier om skolan som organisation i samarbete med Skolverket 

och Mittuniversitet, dels för handledning till rektorerna. Två av seminarierna genomfördes men 

sedan avbröts samarbetet med Mittuniversitet på grund av att bedömningen var att det 

kvarvarande seminariet som planerades inte låg i linje med de behov som identifierats 

tillsammans med processtödjare från Skolverket.  

Handledningen till rektorerna försenades på grund av svårigheter att hitta lämplig utförare och 

genomförs istället under lå 2018/2019. 
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KUNSKAPSRESULTAT 

4.1 FÖRSKOLEKLASS 

I samtliga förskoleklasser har språklig utveckling och grunderna för det matematiska tänkandet 

varit prioriterade kunskapsområden. 

 Djäkne-
boda 

Bygdeå Jennings Åkull-
sjön 

Nyby 

Antal elever som behärskar antalsbe-
greppet 0-10 

3 av 4 12  2 av 2 8 av 8 

Antal elever som deltagit i enklare pro-
blemlösning 

4 av 4 12 38 av 38 2 av 2 8 av 8 

Uppnått fonologisk medvetenhet utifrån 
testerna i Bornholmsmodellen 

4 av 5 10 av 12 38 av 38 2 av 2 8 av 8 

Visat begrepps-kännedom utifrån ålders-
adekvat bok-up test 

4 av 4 12 av 12 Uppgift 
saknas 

2 av 2 8 av 8 

Visat kännedom om minst 15 versaler 2 av 4 10 av 12 33 av 38 2 av 2 8 av 8 

 
Några enheter lyfter i sina kvalitetsrapporter fram att eleverna nått längre än de lägsta krav vi 

formulerat och att alla elever i grupperna läser enkla ord och behärskar samtliga versaler och 

gemener i det svenska alfabetet. 

4.2 RESULTAT ÅRSKURS TRE  

4.2.1 Uppnådda kunskapskrav i årskurs tre 
På Djäkneboda skola och Åkullsjöns skola bedömdes samtliga elever i åk 3 ha godtagbara 

kunskaper eller mer än godtagbara kunskaper.  

På Bygdeå skola bedömdes 94 % av eleverna ha godtagbara eller mer än godtagbara kunskaper 

i alla ämnen – en elev bedömdes ha otillräckliga kunskaper i matematik. 

På Jenningsskolan bedömdes 82 % av eleverna ha godtagbara eller mer än godtagbara 

kunskaper i alla ämnen. Av 38 elever totalt var det sju stycken som bedömdes ha otillräckliga 

kunskaper i ett eller flera ämnen. Två av dessa elever var nyanlända och hade vistats ett år i 

Sverige. Bland övriga fem elever var det vanligaste ämnet att ha otillräckliga kunskaper i musik 

(fyra elever).   
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På Nybyskolan bedömdes 86 % av eleverna ha godtagbara eller mer än godtagbara kunskaper i 

samtliga ämnen.  Två elever i åk 3 bedömdes ha otillräckliga kunskaper, en elev i matematik 

och svenska, en elev i slöjd.  

Bland de elever som bedömdes ha otillräckliga kunskaper i något ämne – totalt 10 st – var alla 

utom en pojkar. 

4.2.2 Nationella prov  i matematik för årskurs tre 
71 % av eleverna klarade alla delprov i matematik våren 2018, vilket är en förbättring jämfört 

med såväl 2016 (68 %) som 2017 (64 %). Flickorna presterade något bättre som grupp jämfört 

med pojkarna då 79 % av flickorna klarade samtliga delprov och 71 % av pojkarna. I nationell 

statistik redovisas inte andelen som klarat samtliga delprov utan enbart delproven var för sig. 

För kommunens skolor ser resultaten ut enligt nedan i en jämförelse mellan skolorna: 

TABELL 3: Andel elever som nått kravnivån på respektive delprov på nationella ämnesproven 

i matematik för åk 3 

  Antal  A B C D E F1 F2 G1 G2 

Nybyskolan 15 100% 93% 100% 93% 100% 93% 87% 93% 93% 

Åkullsjöns skola 4 100% 100% 100% 100% 75% 50% 75% 100% 100% 

Jenningsskolan 40 92% 95% 95% 95% 95% 89% 87% 87% 87% 

Bygdeå skola 17 100% 94% 94% 100% 88% 76% 47% 82% 76% 

Djäkneboda  5 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Delprov F2 som testar skriftliga räknemetoder inom subtraktion är det delprov som flest elever 

inte nått kunskapsnivån på samtliga enheter, och på detta delprov var resultaten låga på även 

förra läsåret.  

I diagramet nedan visas hur stor andel av eleverna i åk 3 Robertsfors kommun som klarat 

delproven 2017 respektive 2018 jämfört med riket 2017. 
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Förståelsen för räknesätt är ett delprov där eleverna i Robertsfors höjt sina resultat i 

förhållande till riket de senaste två åren; dessförinnan har eleverna i Robertsfors haft ett lägre 

resultat än riket som helhet. Muntlig kommunikation har sedan dess att lärarna genomgått 

kompetensutvecklingen matematiklyftet varit ett område som eleverna visat mycket goda 

resultat inom. Gällande positionssystemet har det skett en upphämtning jämfört med tidigare 

år, och resultatet ligger i samma nivå som rikets 2017. 

Mäta, jämföra, uppskatta längd och omkrets ligger långt ifrån rikets resultat även om en 

upphämtning har skett jämfört med föregående års resultat. 

Som tidigare konstaterats är det område som flest inte når kunskapsnivån på skriftliga 

räknemetoder, ett mönster som känns igen från resultaten i riket som helhet. 

4.2.3 Nationella prov i svenska för årskurs 3 
80 % av eleverna klarade alla delprov i nationella provet i svenska för åk 3. Det är en förbättring 

jämfört med läsåret före då 69% av eleverna klarade alla delprov, men vi är ännu inte uppe i 

samma nivå som 2016 då 86 % av eleverna klarade samtliga delprov.  Om nyanlända, dvs elever 

som varit mindre än fyra år i Sverige, exkluderas så klarade 94 % samtliga delprov. Pojkarna 

hade till skillnad från föregående år högre andel som klarade samtliga delprov jämfört med 

flickorna, 85 % mot flickornas 79 %.  
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I tabell 4 visas andelen som uppnått kunskapsnivå på varje delprov på kommunens olika skolor. 

På Jenningsskolan var det fyra elever som inte deltog överhuvudtaget på nationella provet. Tre 

av dessa elever hade vistats mindre än ett år i Sverige. Det muntliga provet hade ett lägre 

resultat än tidigare år – fyra elever nådde här inte godtagbar nivå. För tre av eleverna talas ett 

annat språk i hemmet och hos en finns en funktionsvariation inom det neuropsykiatriska 

området. 

Tabell 4: Andel elever som nått kunskapsnivå på respektive delprov i svenska för åk 3 

  Antal A B C D E F G H 

Nybyskolan 15  87 %  80 %  80 %  87 %  93 %  87 %  87 %  87 % 

Åkullsjöns skola 4 75 % 100 % 100 % 100 % 100 % 75 % 75 % 100 % 

Jenningsskolan 36 97 % 100 % 97 % 97 % 97 % 100 % 92 % 100 % 

Bygdeå skola 17 100 % 94 % 94 % 94 % 100 % 94 % 94 % 94 % 

Djäkneboda  5 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Diagrammet nedan visar hur resultaten i Robertsfors kommun 2018 förhåller sig till resultaten i 

Robertsfors kommun och i riket 2017. 

 
Som redan konstaterats så var det en ovanligt hög andel som inte nådde kravnivån på den 

muntliga uppgiften. Vad det gäller skriftlig förmåga så speglar resultaten att lärarna i åk 3 

medvetet arbetat för att förbättra elevernas förmåga att uttrycka sig skriftligt. Den största 

delen av det förbättrade resultatet står Jenningsskolan för. Samtidigt så konstateras minskade 

resultat i delproven som mäter förmågan att läsa och förstå olika typer av texter.  Mot 

bakgrund av att det är det viktigt att undervisningen som möter eleverna i åk 4 har ett fokus på 

läsfrämjande inslag. 
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4.2.4 Könsskillnader i årskurs tre 
På nationella provet i svenska presterar pojkarna som grupp bättre än flickorna till skillnad från 

förra året. I matematik råder det omvända förhållandet med högra andel flickor som nått 

kravnivån. Könsskillnaderna på nationella proven är generellt små, särskilt om nyanlända elever 

undantas från statistiken.  

Vad det gäller otillräckliga kunskaper var det 14 % av pojkarna som bedömdes ha otillräckliga 

kunskaper i ett eller flera ämnen och 7 % av flickorna. 58 % av flickorna och 44 % av pojkarna 

har bedömts ha mer än godtagbara kunskaper i ett eller flera ämnen i åk 3. 

 

4.3 RESULTAT ÅRSKURS SEX 

4.3.1 Meritvärde åk 6 
Det genomsnittliga meritvärdet för kommunens årskurs sex som helhet har under de senaste 

tre åren legat stabilt strax över 200 poäng. De enskilda skolornas meritvärde har varierat mer 

under perioden, men vi kan konstatera att Bygdeå skola sedan 2013 konsekvent legat över det 

genomsnittliga meritvärdet i Robertsfors kommun.  

Bygdeå skola är den skola med stabilast meritvärde under perioden. Nybyskolans resultat har 

under perioden varit stigande och är den skola där meritvärdet höjts mest mellan 2013 och 

2018. Tundalsskolan är den största skolan med årskurs 4-6 och meritvärdet har där varierat 

betydligt mellan åren. Samtliga skolor ligger på högre meritvärde i årskurs 6 än året 

dessförinnan. Detta avspeglas även i resultaten på nationella proven då många elever fått 

sammanvägt provbetyg A-C. Samtidigt ser vi också ett antal elever med svårigheter att nå upp 

till E-nivå. 

 

Skillnader mellan könen i meritvärde har under perioden 2013-2018 ökat på Bygdeå skola där 

flickornas meritvärde ökat betydligt medan pojkarnas meritvärde sjunkit något. På Nybyskolan 

har meritvärdet totalt sett ökat, och trenden med ökat meritvärde gäller såväl pojkar som 

flickor. Vissa år har flickornas meritvärde varit betydligt högre än pojkarnas (2018, 2016) 
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medan pojkarna hade högre meritvärde 2017. På Tundalsskolan är trenden att skillnaderna 

mellan könen ökat, och flickornas meritvärde har ökat mer under perioden jämfört med 

pojkarnas. Inte vid något tillfälle har meritvärdena mellan pojkar och flickor varit nära varandra 

på Tundalsskolan – den minsta skillnaden fanns 2015 och var då 10 poäng. 

 

4.3.2 Andel A-E i samtliga ämnen i årskurs sex 
Jämfört med riket varierar andelen elever med A-E i samtliga ämnen betydligt mer i Robertsfors 

kommun, något som förklaras av ett lågt totalt elevantal i Robertsfors. Resultaten har 

återhämtat sig betydligt sedan 2017 och ligger nu nästan i nivå med riket. Den årskurs som gick 

ut åk 6 2017 gick lå 2017 åk 7 och då hade andelen med A-E i samtliga ämnen ökat från 65,6 % 

till 67,9 %, så utvecklingen för den årskursen får sägas gå åt rätt håll. Sedan 2014 har andelen 

elever med A-E i samtliga ämnen i Robertsfors kommun ökat något, detta trots att andelen 

nyanlända i årskurs 6 ökat under samma period.  

 

På samtliga skolenheter har andelen elever med A-E ökat 2018 i förhållande till 2017, men är 

fortfarande lägre än 2015 och 2016.  
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Skillnaderna mellan pojkar och flickor i andelen elever med A-E i samtliga ämnen har varierat 

från år till år. För 2018 redovisas 100 % A-E till flickor i nationell statistik eftersom att det var 

färre än fem flickor totalt i kommunen som hade F i något ämne. Totalt var det fyra flickor som 

hade F i något ämne och 15 pojkar av de 77 elever som gick ut åk 6 vt 2018. 

 

De ämnen som tre eller fler elever haft F i redovisas i tabellen nedan: 

Ämne Antal flickor med F Antal pojkar med F Totalt 

Hem- och konsumentkunskap 2  7 9 

Engelska 3 4  7 

Matematik 2 4  6 

Svenska 0 5 5 

Geografi 2 3 5 

Biologi 2 2  4 

Idrott och hälsa 1 2 3 

 

För ämnet engelska har utländsk bakgrund betydelse då tre av sju elever har annat modersmål 

än svenska. Hem- och konsumentkunskap är ett ämne som eleverna först börjar läsa i årskurs 

sex och detta kan kanske vara en förklaring till att fler elever får F i detta ämne. Från och med 
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läsåret 2018/2019 utökas timmarna i hem och konsumentkunskap i årskurs sex och det kan 

förhoppningsvis leda till att fler elever når lägst E i betyg i ämnet. 

4.3.3 Genomsnittligt betygspoäng i årskurs sex 
Liksom med meritvärdet ser vi en positiv trend gällande genomsnittligbetygspoäng (GBP) per 

ämne. Tänkbara orsaker är förbättrade kunskaper hos eleverna tack vare att det formativa 

förhållningssättet fått större genomslag i och med att alla lärare gått utbildning som syftat till 

detta. Även bedömarkompetensen har förhoppningsvis utvecklats genom det arbete som 

bedrivits inom Samverkan för bästa skola. 

Tabell 5 : GBP i praktiskt-estetiska ämnen 2014-2018 

  

2014 2015 2016 2017 2018 

Bild Robertsfors 12 13 12,7 13,5 14,3 

 

Riket totalt 13,5 13,7 13,8 13.8 13,8 

Hkk Robertsfors 9,5 12,1 11,7 11,9 11,8 

 

Riket totalt 13,4 13,6 13,7 13.8 13,8 

Idrott Robertsfors 13 14,1 13,8 14,2 14,3 

 

Riket totalt 14 14,1 14,1 14.0 13,9 

Musik Robertsfors 11,4 12,1 12,9 12,6 14,4 

 

Riket totalt 13,7 13,9 14 14.0 14,1 

Slöjd Robertsfors 11,1 11,3 12,7 12,5 13,7 

 

Riket totalt 13,4 13,6 13,7 13.6 13,6 

 

I samtliga praktiskt-estetiska ämnen har den genomsnittliga betygspoängen höjts från 2014 till 

2018. Under en längre period har lärarna arbetat med att få eleverna i allmänhet och pojkarna i 

synnerhet att ta till sig återkoppling för att höja resultaten. 

Tabell 6: GBP i samhällsorienterande ämnen 2014-2018 

  

2014 2015 2016 2017 2018 

Geografi Robertsfors 11,6 14,6 12,4 12,5 13,5 

 

Riket totalt 12,8 13 13,1 13.1 13,1 

Historia Robertsfors 11,8 13,6 12,5 13,5 13,5 

 

Riket totalt 12,8 12,9 13 13.0 13 
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Religion Robertsfors 12,1 12,9 11,5 12,5 13,9 

 

Riket totalt 12,8 12,9 13 13.0 13,1 

Samhälls Robertsfors 11,7 12,6 12,3 13,1 13,8 

 

Riket totalt 12,9 13 13,1 13.1 13,1 

Även SO-ämnenas genomsnittliga betygspoäng har ökat. 

Tabell 7: GBP i NO-ämnen och teknik 2014-2018 

  

2014 2015 2016 2017 2018 

Biologi Robertsfors 12,6 13,9 13,1 13,3 13,9 

 

Riket totalt 12,6 13,1 13,1 13.0 13,1 

Fysik Robertsfors 12,8 13,3 13 11,7 13,8 

 

Riket totalt 12,5 12,9 12,8 12.9 12,9 

Kemi Robertsfors 12,1 14 13,2 12,5 13,8 

 

Riket totalt 12,4 12,9 12,8 12.7 12,8 

Teknik Robertsfors 12,6 13,3 11,8 12,1 13,2 

 

Riket totalt 12,8 13,1 13,2 13.1 13,2 

 I såväl NO-ämnenasom SO-ämnena har man på två av skolenheterna under flera års tid lyft 

fram arbetet med ämnesspecifika ord och begrepp som ett verktyg för att höja elevernas 

resultat. På Tundalsskolan har dessutom lärare från åk 7-9 undervisat i vissa ämnen på 4-6 och 

detta har ökat det kollegiala utbytet för lärarna. I organisationen har man dessutom succesivt 

gått över till att alla undervisning ges av ämnesbehöriga lärare på 4-6, inte av klasslärare. För 

fortsatt utveckling och likvärdighet behöver det kollegiala lärandet mellan skolenheterna 

stärkas genom regelbunda ämnesträffar. 

Tabell 8: GBP i Engelska, svenska och matematik 

  

2014 2015 2016 2017 2018 

Engelska Robertsfors 12,4 13,4 14 13,4 14,5 

 

Riket totalt 13,8 14,2 14,1 14.1 14,1 

Svenska Robertsfors 11,6 13,6 13,5 12,8 13,2 

 

Riket totalt 13,5 13,6 13,5 13.4 13,6 

Matematik Robertsfors 10,4 13,4 12,8 11 13,3 

 

Riket totalt 13 12,8 12,9 12.6 12,7 
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I matematik har resultaten varierat mycket mellan åren. Någon direkt förklaring till detta finns 

inte, men att betygen höjts 2018 kan förklaras av att dessa elever haft mer tid då timplanen i 

matematik utökades under deras tid på mellanstadiet. 

Även om trenden generellt är positivt avseende genomsnittligt betygsvärde syns en dipp 

resultatet för 2017. Intressant är det för denna årskull gått bra på högstadiet, och betyget i 

matematik hade stigit till 12,97 det år dessa elever gick ut åk 7. Det är ovanligt att se en höjning 

i betyg mellan åk 6 och åk 7. Engelskan och svenskan sänktes dock något, men skillnaderna var 

högst marginella. 

4.3.4 Engelska, matematik och svenska: betyg och nationella prov 
Betyg och nationella prov engelska vt 2018 

    

 
2018 

   
 

A-C D-E F Ej alla delprov 

Bygdeå skola, betyg på nationellt prov 74 % 16 % 5% 5% 

Bygdeå skola, betyg åk 6 74 % 21 % 5% 
 

     

Nybyskolan, betyg på nationellt prov 76 % 18 % 6% 0% 

Nybyskolan, betyg åk 6 76 % 18 % 6% 0% 

     

Tundalsskolan, betyg på nationellt prov 67 % 14% 0% 19% 

Tundalsskolan betyg åk 6 49 % 37 % 15% 
 

     

  

På Tundalsskolan har resultatet på nationella provet i engelska förbättrats markant (tio 

procentenheter) jämfört med föregående år då 57 % av eleverna hade A-C i sammanvägt 

provbetyg. Vad det gäller betygssättningen har detta inte gjort avtyck på Tundalsskolan då 

andelen elever med A-C betyg endast marginellt ökat från 48 % till 49 %. På Nybyskolan har 76 

% av eleverna fått A-C i sammanvägt provbetyg och betygssättningen följer detta. Jämfört med 

föregående år har betygssättningen närmat sig mer. 

Betyg och nationella prov matematik vt 2018 
    

 
A-C D-E F Ej alla delprov 

Bygdeå skola, betyg på nationellt prov 32 % 63 % 5 % 
 Bygdeå skola, betyg åk 6 32 % 68 % 0 % 
      

Nybyskolan, betyg på nationellt prov 53 % 47 % 0 % 0 % 

Nybyskolan, betyg åk 6 53 % 47 % 0 % 
      

Tundalsskolan, betyg på nationellt prov 37 % 42 % 12 % 9 % 

Tundalsskolan, betyg åk 6 54 % 32 % 15 % 
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I ämnet matematik finns en väldigt hög överensstämmelse mellan betygsnivåer på nationella 

provet och betyg i ämnet på Nybyskolan och Bygdeå skola. På Tundalsskolan finns en differens 

som kanske delvis kan förklaras av att 9 % av eleverna inte gjorde samtliga delprov. 

Betyg och nationella prov svenska vt 2018 
    

 
A-C D-E F Ej alla delprov 

Bygdeå skola, betyg på nationellt prov 53 % 42 % 5 % 0 % 

Bygdeå skola, betyg åk 6 47 % 42 % 11 % 
      

Nybyskolan, betyg på nationellt prov 59 % 41 % 0 % 0 % 

Nybyskolan, betyg åk 6 53 % 47 % 0 % 
      

Tundalsskolan, betyg på nationellt prov 49 % 30 % 7 % 14 % 

Tundalsskolan, betyg åk 6 47 % 47 % 5 % 
  

Även i ämnet svenska finns en god överensstämmelse på Bygdeå skola och Nybyskolan mellan 

betygsnivåerna. På Tundalsskolan finns det framför allt en differens i andelen som fått D-E och 

precis som i andra ämnen finns här en högre andel som inte gjort alla delprov, vilket kan 

förklara skillnaden mellan betyg och nationella prov. 

4.3.5 Nationella prov i årskurs sex – resultatutveckling över tid 
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4.4 RESULTAT ÅRSKURS NIO 
Elevantalet i årskurs 9 har ökat det senaste läsåret, liksom andel flickor och andel elever med 

föräldrar med eftergymnasial utbildning. 

Elever årskurs 9 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Totalt antal 62 60 61 63 71 

andel (%) flickor 48,4 45 49,2 34,9 56,3 

andel (%) pojkar 51,6 55 50,8 65,1 43,7 

andel (%) elever med föräldrar med 

eftergymnasial utbildning 48,3 49,1 50 46,6 53,7 
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4.4.1 Meritvärde årskurs nio 
Skillnaden i genomsnittligt meritvärdet i åk 9 mellan pojkar och flickor har återigen ökat efter 

en minskning föregående läsår. Flickorna har höj sitt meritvärde jämfört med föregående år 

medan pojkarnas meritvärde legat på samma nivå de två senaste läsåren. 
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MERITVÄRDE/LÄSÅR 14/15 15/16 16/17 
 

17/18 

Samtliga elever  211,1 219,4 214,1 225,4 

Samtliga elever exkl okänd bakgrund 217,9 222,9 215,8 228,2 

Flickor, alla 244,8 233,9 217,5 235,4 

Pojkar, alla 181,9 203,8 212,2 212,1 

Pojkar, exkl okänd bakgrund 
 

210,6 214,8 219,1 

Föräldrar för-/gymnasial utbildningsbakgrund 176,6 216,3 198,2 224,9 

Föräldrar eftergymnasial utbildningsbakgrund 256,9 243,5 234,6 232,2 

 

Meritvärdet till elever med föräldrar som har eftergymnasial bakgrund fortsätter att minska, 

medan det ökar eller står stilla i övriga grupper.  

Flickornas meritvärde har återhämtat sig jämfört med föregående år, men skolans bedömning 

är att många flickor hade kunnat ha ett mycket högre resultat om inte psykisk ohälsa påverkat 

deras skolresultat. Flera flickor kom till årskurs sju med goda betyg och goda resultat på 

nationella proven i årskurs sex, men har påverkats av dåligt mående med skolfrånvaro och 

försämrade resultat som följd. Det finns exempel på elever med motsatt förhållande – betyg 
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och resultat på nationella prov i årskurs sex på F-nivå, men tack vare god närvaro och idogt 

arbete under högstadietiden finns dessa F inte kvar i årskurs nio. 

 

4.4.2 Andel elever med A-E i samtliga ämnen i årskurs nio 
Andelen elever med A-E i samtliga ämnen har ökat jämfört med föregående läsår och är nu den 

högsta sedan 2011/2012. 

 

 

Andel A-E/LÄSÅR 14/15 15/16 16/17 
 

17/18 

Samtliga elever  60 72,1 69,8 78,9 

Samtliga elever exkl okänd bakgrund 67,3 75,9 75,4 83,1 

Flickor, alla 74,1 80 77,3 80 

Pojkar, alla 48,5 64,5 65,9 77,4 

Pojkar, exkl okänd bakgrund … 71,4 74,3 85,2 

Föräldrar för-/gymnasial utbildningsbakgrund 57,1 70,4 77,4 80,6 

Föräldrar eftergymnasial utbildningsbakgrund 74,1 92,6 77,8 83,3 

 

4.4.3 Behörighet till gymnasieskola 
Andelen elever med behörighet till gymnasieskolan var 2018 den högsta sedan 2011. 
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Även om en jämförelse görs utifrån behörighet till estetiska programmet samt 

ekonomi/samhällsvetenskapligt och humanistiskt program har behörigheten ökat till 87, 3 %, 

och behörigheten till natur/teknisk har ökat till 83 %. 

Flickornas behörighet till gymnasieskolans samtliga program har återhämtat sig från den 

kraftiga nedgången 2017. 

Tabell 9: Behörighet för flickor till gymnasieskolan 2013-2018 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Yrkesprogram 100 83,3 100 100 74,1 100 
Estetiskt 100 83,3 100 100 74,1 100 
Ekonomi/humanistiskt/samhällsvetenskapligt 100 83,3 100 100 74,1 100 
Natur/tekniskt 80 83,3 100 83,3 74,1 85 
 

Även andelen behöriga bland pojkar har stigit, men är fortfarande inte på samma nivå som 

2013 gällande yrkesprogram och estetiskt program. 

Tabell 10: Behörighet för pojkar till gymnasieskolan 2013-2018 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Yrkesprogram 86,1 65,6 66,7 80,6 73,2 83,9 
Estetiskt 86,1 65,6 63,6 80,6 73,2 83,9 
Ekonomi/humanistiskt/samhällsvetenskapligt 80,6 59,4 57,6 80,6 73,2 83,9 
Natur/tekniskt 80,6 62,5 51,5 73,2 68,3 80,6 
I resultatet för 2018 ingår tre nyanlända pojkar som inte uppnått behörighet för 

gymnasieskolan. Om dessa exkluderas blir andelen behöriga till yrkesprogram enligt 

Skolverkets statistik ~100 % (dvs färre än fyra elever som saknar behörighet) bland pojkar. 

Utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund kan vi se en minskad skillnad mellan elever vars 

föräldrar har eftergymnasial utbildning och de vars föräldrar har gymnasieutbildning som 

högsta utbildningsnivå. Båda grupperna ligger på behörighet 100 % till gymnasieskolans 
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yrkesprogram i officiell statistik vilket innebär att det är 1-4 elever i respektive grupp som ej 

uppnått behörighet till gymnasieskolan. Skillnaden mellan dessa grupper var 2017 33 

procentenheter då 100 % av eleverna vars föräldrar hade eftergymnasial utbildning blev 

behöriga till gymnasieskolan och 77 % av eleverna vars föräldrar hade förgymnasial/gymnasial 

utbildning. 2016 förelåg ingen skillnad avseende andelen behöriga till gymnasiet utifrån 

föräldrarnas utbildningsnivå och året dessförinnan var skillnaden mycket liten.  

4.4.4 Nationella prov årskurs nio 
Uppgifterna rörande nationella proven kommer i huvudsak från Schoolsoft. Då det under 

arbetet med denna rapport upptäckts en rad felaktigheter i statistik som kommer från 

Schoolsoft ska uppgifterna betraktas med viss försiktighet. 

4.4.4. 1 Nationella prov i svenska för årskurs nio 

De generellt sett förbättrade betygsresultaten märks även i nationella provet i svenska där 

92 % av eleverna hade A-E i betyg. Hela 53 % av eleverna nådde dessutom betygen A-C på 

nationella provet för åk 9. 

 

Två av eleverna som fick F i provbetyg var nyanlända, en av de som inte deltagit hade varit i 

Sverige mindre än 6 månader och en av de som inte deltagit på alla delprov hade börjat på 

Tundalsskolan efter vårterminens start. 

Av eleverna i samma årskull var det 95 % som när de gjorde nationella rovet i svenska i åk 6 

hade A-E i provbetyg. Det var tre elever i årskullen som hade F på nationella provet i svenska i 

när de skrev provet i åk 6 – samtliga dessa tre elever hade E eller D på nationella provet i åk 9.  
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4.4.4.2 Matematik 

För ämnet matematik kan inte statistik redovisas då ersättningsprov fick användas på grund av 

att provets innehåll i förväg spridits på sociala medier. När ersättningsprov används ska detta 

enligt Skolverkets anvisningar redovisas som ej deltagit. 

Matematiklärarnas uppfattning var att ersättningsprovet var betydligt svårare än ordinarie 

prov vilket också visar sig bland elevernas resultat: 

Lärarnas dokumentation visar att andelen elever med A-C på provet var 11 %, andelen D-E 63 % 

och andelen F 26 %. När betygen sattes var det 34 % av eleverna som fick A-C, 49 % som fick D-

E samt 7 % som fick F. När samma årskull gjorde nationella betyg i matematik i åk 6 var det 

97 % av eleverna som hade betyg A-E. Här måste man beakta att elevgruppen inte är identisk – 

elever har tillkommit under åk 7-9 som inte finns med i underlaget för resultaten i åk 6. Både 

eleverna som hade F på nationella provet i åk 6 hade nått E i betyg vid utgången av åk 9. 

4.4.4.3 Engelska 

I ämnet engelska är de uppgifter som redovisas i denna rapport att betrakta som osäkra. 

Uppgifterna som finns i Schoolsoft under hösten stämmer inte med de provresultat som 

rapporterades in under våren. Uppgifterna som ingår i diagrammet nedan utgår från de 

uppgifter som togs fram ur Schoolsoft i juni 2018 avseende provresultat i engelska för åk 9. 
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Den lägre andelen med A-E beror till stor del på att 5 elever inte genomfört provet. Av de 

elever som genomförde provets alla delar var det tre som fick på provet. I samma årskull var 

andelen elever med A-E när nationella provet genomfördes i åk 6 97 %. Det innebar att det var 

två elever som inte hade A-E när de gick ut åk 6. Av dessa två elever hade en E i sammanvägt 

provbetyg på nationella provet i åk 9. Liksom för övriga ämnen måste det beaktas att 

elevsammansättningen förändrats under årskurs 7-9 och att det är fler elever som ingår i 

underlaget för åk 9 än för underlaget för åk 6. Alla som ingår i underlaget för åk 6 ingår dock 

också i underlaget för åk 9. 

I ämnet engelska har resultaten på nationella provet inte varit lika goda som tidigare. Andelen 

nyanlända har stor betydelse för resultaten i just engelska då det är ett ämne som är svårt att 

kompensera för. Tre av eleverna med provbetyget F var just nyanlända som inte haft tillräckligt 

med tid på sig att lära sig ett nytt språk förutom svenskan. 
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4.4.4.5 Samhällsorienterande ämnen 

Nationella prov i samhällsorienterande ämnen skrivs i olika ämnen olika år. I Robertsfors skrevs 

provet 2017/2018 och 2014/2015 i historia, 2016/2017 och 2013/2014 i religionskunskap, 

2015/2016 i geografi, och 2012/2013 i samhällskunskap. Andelen elever med A-E har legat 

relativ stabilt under de senaste tre åren kring 80-85 %. Nationell statistik finns inte publicerad 

för 2018, men 2017 låg andelen elever i riket som hade A-E i provbetyg på 86,8 %, men då ingår 

enbart elever som genomfört provet. Andelen som redovisas i diagrammet nedan avser andel 

A-E av totala antalet elever i årskursen där provet genomfördes. 
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4.4.4.6 Naturorienterande ämnena 

Liksom i de samhällsorienterande ämnena skrivs nationella prov i olika ämnen inom de 

naturorienterande ämnena (no-ämnen). 2016/2017, 2014/2015 och 2012/2013 skrevs provet i 

kemi, 2017/2018, 2015/2016 i fysik och 2013/2014 i biologi. Statistik gällande nationella 

proven i NO-ämnen kommer från Schoolsoft då nationell statistik inte finns tillgänglig. Då vi 

upptäckt en rad felaktigheter i Schoolsoft bör uppgifterna betraktas med försiktighet. 

 

Statistik för riket finns ännu inte att tillgå, men föregående år har resultaten på nationella prov 

i fysik för åk 9 legat strax över eller strax under 90 %. 

 

Överensstämmelsen mellan provbetyg och ämnesbetyg är god: någon fler elev har fått betyget 
B och C jämfört med provresultat och några färre betyget E.  
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4.4.5 Genomsnittligt betygspoäng och andel A-E per ämne 
Nedan redovisas genomsnittlig betygspoäng (GBP) samt andelen A-E för flickor respektive 

pojkar i Robertsfors och i riket. Statistiken kommer från Skolverkets databas Siris 

(www.siris.skolverket.se) liksom övrig officiell statistik i denna rapport, vilket innebär att när 

det gäller andelen A-E så innebär 100 % att det är fyra eller färre elever som inte fått A-E i 

ämnet. 

Prakiskt-estetiska ämnen juni 2018 GBP Andel A-E 
 Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Totalt 

Bild, Robertsfors 15,6 
 

13,7 
 

14,8 
 

95 
 

100 97,1 

Bild, riket 16,2 13,3 14,7 97 94,7 95,8 

       

Hem- och konsumentk., Robertsfors 15 13,1 14,2 95 96,7 95,7 

Hem- och konsumentk.,riket 15,9 13,4 14,6  93,5 94,6 

       

Idrott och hälsa, Robertsfors 12,6 13,8 13,1 87,5 96,7 91,4 

Idrott och hälsa, riket 14,5 14,6 14,5 91,6 92,3 92 

       

Musik, Robertsfors 15,4 10,2 
 

13,1 
 

95 83,9 
 

90,1 
 

Musik, riket  15,5 13,8 14,6 95,8 93,9 94,9 

       

Slöjd, Robertsfors  14,7 12,8 13,9 95 96,6 95,7 

Slöjd, riket  15,6 13,9 14,7  96,9 95,5 96,2 

 

Skillnaden mellan könen var som störst i ämnet musik där flickorna har betydligt högre GBP än 

pojkarna och även stor skillnad i andelen elever med A-E. Denna stora skillnad mellan könen 

återspeglas inte i riket, även om det finns en viss skillnad till flickornas fördel. Idrott och hälsa 

är det enda ämne där pojkar har högre GBP än flickorna. Detta är det ämne där flickorna har 

lägst andel A-E och även här är skillnaderna större än i riket där pojkarna har marginellt bättre 

resultat än flickorna. Det ämne som flest elever får A-E i är bild med 97 % och minst andel A-E 

finns i musik med 90 % A-E i betyg. 

NO och teknik 2018 GBP Andel A-E 
 Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Totalt 
Biologi, Robertsfors 13,6 13,7 13,7 97,5 100 98,6 

Biologi,riket 14,4 12,7 13,5 93,9 90,2 91,9 

       

Fysik, Robertsfors 14,3 14,1 14,2 94,9 100 97 

Fysik riket 13,9 12,7 13,2 92,8 89,6 91,1 

       

Kemi Robertsfors 13,4 13,3 13,4 92,3 96,3 93,9 

Kemi riket 13,9 12,4 13,1 92,9 89 90,9 

       

Teknik Robertsfors 14,1 13,7 13,9 97,5 100 98,6 

Teknik riket 14,5 13,3 13,8 94,6 92,5 93,5 

http://www.siris.skolverket.se/
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I NO-ämnena och teknik är resultaten i Robertsfors jämna mellan könen och överlag goda 

jämfört med riket. Skillnaderna mellan könen är i dessa ämnen större på riksnivå än i 

Robertsfors. Framgångsfaktorer som identifierats är laborativt arbete och tillgången till lokaler 

som möjliggör praktiskt arbete som god tillgång till teknisk utrustning för teknikundervisning.  

SO – ämnen 2018 GBP Andel A-E 

 Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Totalt 

Geografi, Robertsfors 14,8 13,3 14,1 97,5
 
  

100 98,6 

Geografi, riket 14,5
 
  

12,8 13,6 93,7 90,4 92 

       

Historia, Robertsfors 14,5
 
  

13,7 14,1 97,5
 
  

96,7 97,1 

Historia, riket 14,5
  

13 13,7 93,5
  

90,3 91,9 

       

Religion., Robertsfors 14,6
  

12,9 13,9 100 100 100 

Religion., riket 14,8
  

12,8 13,8 94,6
  

91,1 92,8 

       

Samhälls., Robertsfors 13,9 12,8 13,4 97,5
  

100 98,6 

Samhälls., riket 14,5 12,8 13,6 93,9
 
  

90,4 92,1 

Flickorna har högre GBP i samtliga SO-ämnen och även högre andel A-E i alla ämnen utom 

samhällskunskap där pojkarna har högre andel A-E och religionskunskap där både flickor och 

pojkar ligger på 100 %. Gällande andelen A-E ligger vi konsekvent över riket och avseende GBP 

ligger Robertsfors på ungefär samma nivå. 

Språk och matematik GBP Andel A-E 

 Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Totalt 
Engelska, Robertsfors 13,7

 
13,4

 
13,6 

13,4 13,6 92,5
 

86,7
 

90 

86,7 90 

Engelska, riket 14,8
 

14
 
14,414,8

 
14

 
14,4 

14 14,4 92,4 89,3 94,6 

       

Matematik, Robertsfors 12,5 12,7 12,6 92,5 90,3 91,5 

Matematik, riket 12,5 11,9 12,2 90 87,8 88,9 

       

Svenska, Robertsfors 14,1 12,9 13,6 97,4 96,3 96,9 

Svenska, riket 15,4 13,2 14,3 97,1 95 96 

       

Moderna språk, R-fors 15,9 12,9 14,9 100 100 100 

Moderna språk, riket 15,2 13,4 14,4 97 94,9 96 

 Ämnena matematik, svenska och engelska har en särskild betydelse då lägst betyget E krävs i 

dessa ämnen (+ minst fem ämnen till) för att bli behörig till gymnasieskolans yrkesprogram. I 

svenska och moderna språk finns betydande skillnader mellan könen, medan skillnaderna i 

engelsa och matematik är små. Detta mönster återfinns även i riket, om än inte lika tydligt.  
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4.4.6 Jämförelse över tid avseende andelen A-E per ämne 
Som konstaterats tidigare så har andelen A-E i samtliga ämnen ökat. Nedan följer en 

redogörelse över utveckling över tid avseende andelen elever med A-E per ämne. 

 

Av diagrammet framgår att hem- och konsumentkunskap haft avsevärda svängningar i 

resultaten, att slöjd och bild haft den generellt högsta andelen elever med A-E. 

 

Samtliga NO-ämnen liksom teknikämnet har haft en positiv trend sedan 2012/2013 och en 
tänkbar förklaring kan vara att det blivit vanligare att eleverna undervisas av ämnesbehöriga i 
årskurserna 4-6 då man gått från ett system med klasslärare till ämneslärare. Lärarna upplever 
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att eleverna har goda förkunskaper med sig. Dessutom har samarbetet mellan ämneslärare på 
högstadiet och mellanstadiet ökat, och det har förekommit att lärare haft vissa ämnen på 
annat stadie än där de vanligtvis undervisar. 
 

   
Även för SO-ämnen är trenden generellt positiv med en dip 2013/2014.  
    

 

Engelska är ett ämne som har en nedåtgående trend där en tänkbar förklaring är att andelen 

elever med utomeuropeiskt modersmål ökat. Matematik och svenska har återhämtat sig efter 

en rejäl nedgång 2013/2014. 
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ARBETET MOT SKOLANS ÖVERGRIPANDE MÅL 

I denna del av rapporten beskrivs en del av det arbete som bedrivs utifrån skollagens andra 

kapitel som beskriver övergripande mål och riktlinjer. Normer och värden, elevers ansvar och 

inflytande, övergång och samverkan, samverkan mellan hem och skola, studie- och 

yrkesvägledning samt stödinsatser behandlas i kommande avsnitt.  

5.1 NORMER OCH VÄRDEN  
Skolans arbete med normer och värden är något som framför allt manifesteras i vardagsarbetet 

i mötet mellan skolans personaI och skolans elever. Av den anledningen är såväl processer som 

resultat svåra att beskriva och mäta.  

I Skolinspektionens enkät som genomfördes vt 2018 för åk 5 och åk 9 finns en del frågor som 

handlar om skolans arbete med normer och värden. På delen grundläggande värden svarade 

eleverna i åk 5 så här: 

 

 

Ett högt medelvärde är positivt och det högsta medelvärdet är 9. De gråskuggade raderna är 

vad samtliga femteklassare i hela landet svarat. Eleverna i åk 9 svarade enligt nedan: 

 



 46 

5.1.3 Arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkningar 
Samtliga enheter började under lå 2017/2018 arbeta med en enklare och mer konkret modell 

för planering och uppföljning av främjande och förebyggande arbete jämfört med den tidigare 

Likabehandlingsplanen som var mer teoretisk. Alla skolenheter följer den gemensamma rutiner 

för åtgärdande arbete vid kränkning, trakasserier eller diskriminering, vilket innebär att alla 

kränkningar anmäls till huvudmannen och sedan utreds och åtgärdas på skolnivå. 

Den analys som gjorts av rektorerna på f-6 för läsåret 2016/2017 visade att majoriteten av 

kränkningarna skedde i samband med rast. Därför har samtliga skolenheter på olika vis arbetat 

med personalledda rastaktiviteter. Det har fungerat olika väl på olika skolor beroende dels på 

hur stor resurs som varit avsatt, dels på skiftande driv hos personer som 

Under vårterminen 2018 inkom 24 kränkningsanmälningar till huvudmannen. I nedanstående 

diagram redogörs för typen av ärenden som inkommit: 

 

Även kring trygghet och kränkningar ställdes frågor i Skolinspektionens enkät, och 

femteklassarna svarade enligt nedan: 
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Niondeklassarna svarade på följande sätt: 
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Sammantaget så tycks eleverna i årskurs 5 ha något högre förtroende för skolan gällande 

trygghet och kränkningar. Svaren från åk 5 ligger något över genomsnittet i riket och svaren 

från åk 9 ligger i nivå eller just över de genomsnittliga svaren i riket.  

5.2 ELEVERS ANSVAR OCH INFLYTANDE 
Ett viktigt uppdrag för skolan är att utveckla elevernas förmåga att ta ansvar och att utöva 

inflytande, då detta är fundamentalt för ett demokratiskt samhälle. Även vad det gäller 

inflytande så lyfter skolenheterna fram det dagliga arbetet med delaktighet och dialog i 

undervisningen. 

Från åk 4 finns elevråd med regelbundna möten på samtliga skolenheter. På f-3 finns också 

forum för samråd med eleverna i form av elevråd, men på en liten skola har rektor valt att 

delta på klassråd vid något tillfälle istället för att ha elevråd då elevrådet bedömdes bli för litet i 

storlek. 

Elevrådet på Tundalsskolan 7-9 ingår i Robertsfors kommuns ungdomsråd och i årskurs 7-9 

deltar elevskyddsombud i skyddsronderna på skolan. 

I Skolinspektionens elevenkät svarade elever i åk fem på följande sätt på : 

 

En majoritet av eleverna har alltså svarat att det stämmer helt och hållet eller ganska bra att de 

har inflytande på lektionerna. 

Eleverna i åk nio svarade på detta vis angående delaktighet och inflytande: 
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Avseende eleverna uppfattning om deras inflytande kan konstateras att eleverna i åk 9 vt 2018 

framför allt upplevde att de är med och påverkar skolmiljön, vilket speglar att eleverna varit 

med i processen med att renovera skolan. Däremot har eleverna i mindre utsträckning än riket 

instämt i påståendet att de har inflytande över undervisningens innehåll. 

 

5.3 ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN 
För samtliga övergångar mellan stadier finns inarbetade rutiner som följs gällande överlämning 

av information som är nödvändig för en god anpassning till elevernas behov. 

Vad det gäller samverkan mellan fritidshem och skola, samt mellan förskoleklass och skola finns 

fortfarande enheter där organisatoriska svårigheter finns och där formerna för samverkan ännu 

inte fungerar. Däremot ör förskoleklasserna integrerade i grundskolornas verksamhet och 

deltar i regel i gemensamma aktiviteter som friluftsdagar, föreställningar med mera på samtliga 

skolenheter. 

För att underlätta skolbyten som sker i årskurs tre och årskurs sju har både besök på blivande 

skola och viss undervisning varit förlagd till lokaler i den skola eleverna ska gå vidare till vid 

stadiebyte. 

5.4 SKOLA OCH HEM 
Samtliga skolor har arbetat på ett likartat sätt för att säkerställa en god samverkan med 

hemmen. Schoolsoft används löpande för kommunikation, men det finns fortfarande skillnader 

mellan enheter avseende i vilken utsträckning resultat rapporteras, planeringar publiceras o s 

v. Det finns en policy framtagen av grundskolans rektorer för hur Schoolsoft ska användas, men 

den följs inte överallt. Omdömen inför utvecklingssamtal publiceras dock på samtliga skolor. 

Föräldraråd har funnits på alla enheter utom en, där man på grund av skolans litenhet valt att 

ha tre föräldramöten istället för ett föräldraråd, men lyft motsvarande frågor som på 

föräldraråden. 

Övriga skolenheter håller föräldramöten vid terminsstart, där stort fokus läggs på att betona 

vikten av närvaro i skolan, och vid behov. För vårdnadshavare till blivande elever i förskoleklass 

har föräldramöten hållits under våren inför skolstarten, då information getts om både skola och 

fritidshem. 

Samverkan med den enskilda eleven och dess hem sker via utvecklingssamtal och där behov 

finns elevkonferenser. Under senare delen av läsåret 2017/2018 förbättrades möjligheterna till 

och användandet av samverkan kring elever via Familjecentralen och s.k. SAMBA . SAMBA är en 

modell för att möjliggöra samverkan mellan elev, vårdnadshavare, socialtjänst, primärvård och 

skola kring olika typer av svårigheter som kräver insatser från olika håll.  
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5.5 SKOLA OCH OMVÄRLD 
Den allra viktigaste samarbetspartnern för grundskolorna är biblioteket, som i nära samarbete 

med skolorna genomfört bokprat, författarbesök och andra läsfrämjande insatser samt även 

organiserat aktiviteter inom Skapande skola. 

Ett urval av aktiveteter som genomförts på skolenheterna är: 

 Studiebesök på lokala företag: optiker i Ånäset, Norrlandsgjuterier och ROFAB i 

Robertsfors. 

 Företag för en dag i samarbete med Ung företagsamhet 

 Arbetsmarknadskunskap på högstadiet som är ett samarbete med Handelskammaren i 

Västerbotten. 

 Samarbete med Svenska kyrkan och Pingstförsamlingen 

 Samarbete med lokala föreningar: vävförening i Ånäset, pistolskytteklubb i Ånäset, 

golfklubben i Robertsfors. 

 Deltagande i Musikhjälpens insamling för utsatta barn gjordes i projektform i ett 

samarbete mellan mellanstadieklasserna på Nybyskolan och på Bygdeå skola. Eleverna 

ordnade tillsammans med sina lärare loppis, sålde egentillverkade armband, ordnade 

luciatåg och samlade tillsamman in över 70 000 kr.  

 Föreläsning av rapartisten Petter för Tundalsskolans högstadium och årskurs sex 

5.6 STUDIE OCH YRKESVÄGLEDNING  
Studie- och yrkesvägledare arbetar framför allt mot årskurserna sju till nio. I övriga årskurserna 

arbetar lärarna inom ramen för ordinarie undervisning med att visa på möjligheter med 

utbildningar och olika yrken. 

Studie och yrkesvägledaren träffade samtliga elever i årskurs nio vid minst ett tillfälle för 

rådgivning inför valet till gymnasiet. Lektioner har hållits i årskurs sju vid ett tillfälle, vid tre 

tillfällen med årskurs åtta och vid fyra tillfällen med årskurs nio. 

Övriga aktiviteter som genomförts är de årliga praoveckorna för årskurs åtta och nio, 

Framtidståget för årskurs nio, arrangerandet av en gymnasiemäss a för årskurs åtta och nio, 

Företag för en dag och samarbete med Ung företagsamhet samt samarbete med 

Handelskammarens projekt Arbetsmarknadskunskap. 

5.7 STÖDINSATSER 
Alla elever har rätt till stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. 

I årskurserna 1-3 har Robertsfors kommun satsat på intensivträning i matematik och svenska 

för att säkerställa att elever tidigt kan få repararande insatser. Det har varit svårt att fördela 

stödet likvärdigt – det har istället kopplats till vissa enheter. Insatserna som genomförts har 

dock haft hög eller måttlig effekt och lett till en positiv kunskapsutveckling för de elever som 

tagit del av det. 
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För att ge eleverna språkligt stöd som är centralt för läs- och skrivinlärningen finns två 

logopeder som både arbetat direkt med stödinsatser till eleverna och med 

kompetensutveckling och rådgivning för personal. Både och behövs! 

För årskurserna 7-9 har lovskola erbjudits under fyra tillfällen inom läsåret och dessutom 

sommarskola efter avslutningen. 

Olika former av läxläsning har funnits från och med åk 4. För yngre elever har möjlighet funnits 

att göra läxor med stöd av personal på fritidshemmet. 
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SAMMANFATTNING OCH ANALYS 

Många resultat som redovisas i denna rapport pekar på en utveckling som går åt rätt håll både 

avseende kunskaper och skolans andra övergripande mål. Upplevelsen är att det finns ett stort 

driv och en vilja till utveckling i organisationen. 

Förutsättningar och organisation 

Robertsfors kommun har förhållandevisa höga kostnader för undervisning per elev, men detta 

blir en naturlig konsekvens av flera skolenheter där elevantalet är lågt. Antalet enheter 

försvårar också arbetet med kontinuitet i elevhälsoteamsarbetet då yrkesgrupperna ska delta i 

upp till fem olika elevhälsoteam. Det kollegiala lärandet är också svårare att organisera då 

personal är spridd på ett flertal enheter. Fördelen med flera mindre skolenheter är närheten till 

elever och vårdnadshavare samt att möjligheterna till anpassningar kan vara större då 

elevgrupperna är små. 

En viktig förutsättning för en framgångsrik skola är tillgången till kompetent personal på alla 

nivåer. En verklig styrka inom grundskolan i Robertsfors kommun har andelen behöriga och 

legitimerade lärare. För att en fortsatt positiv utveckling gällande kvaliteten i skolan ska säkras 

behöver huvudmannen och skolledning jobba aktivt för att skolan i Robertsfors ska vara en 

attraktiv arbetsplats.  

En personalgrupp som fyller en viktig funktion för elever med många gånger de allra största 

behoven är elevassistenterna/resurserna. Med nuvarande organisation där rektor tillsätter 

assistenter på sina skolor är det svårt med överblick och kompetensbedömningar av 

elevassistenterna/resurserna. En översyn av kompetenskrav för elevassistenter/resurser, av 

tillsättning respektive utvärdering av stödinsatser av elevassistent samt av hur 

elevassistenterna organiseras skulle kunna bidra till ett mer systematiskt arbete med denna typ 

av stödinsats. 

Elevhälsans organisation har hittat sina former med en bemanning med heltidstjänster för såväl 

kuratorer som skolsköterskor i grunden vilket underlättar rekrytering. 

Resultat som till stora delar går åt rätt håll 

Resultaten för årskurs sex och årskurs nio har förbättrats jämfört med tidigare år och även 

jämfört med riket. Meritvärde och andelen A-E har ökat både i årskurs sex och i årskurs nio. 

Könsskillnaderna avseende resultat på nationella proven och även avseende betyg har minskat 

i årskurs tre och nio, även om en ökad skillnad mellan pojkar och flickor jämfört med 

föregående år konstaterats i årskurs sex.  

Den skriftliga förmågan i årskurs tre ser ut att ha förbättrats utifrån resultaten på nationella 

proven, men de förbättrade resultaten är mest framträdande på en av skolenheterna. Det 

kollegiala utbytet mellan enheterna behöver säkerställas för att få en god spridning av 

framgångsrika arbetssätt. Utifrån resultaten på nationella proven är det viktigt att följa 

elevernas utveckling inom läsning då tecken finns på försämrade resultat. 

För kommunens årskurs sexor pekar resultaten över tid på förbättringar. Även återkopplingen 

från lärare på 7-9 är att eleverna generellt har goda kunskaper med sig. I årskurs sex finns en 
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skillnad över tid mellan skolorna där Nybyskolan och Bygdeå skola har såväl högre meritvärde 

som högre andel elever med A-E. I detta sammahang måste en väga in att Tundalsskolan har 

fler nyanlända elever samt elever med annat modersmål, och dessutom elever som gått i liten 

grupp där funderingar funnits om de befinner sig i rätt skolform. På Tundalsskolan och Bygdeå 

skola finns ett mönster där pojkarna har sämre resultat än flickorna, medan det inte finns ett 

sådant mönster på Nybyskolan. 

Vad det gäller Tundalsskolans årskurs sex var det 2018 en stor grupp med väldigt goda resultat, 

och även ett betydande antal som inte nådde kunskapsmålen. Det fanns alltså en stor 

diskrepans i elevgruppen, och inte så många elever i mellanskiktet. 

Hålla i och hålla ut 

Grundskolan i Robertsfors kommun har ända sedan nya läroplanen trädde i kraft 2011 befunnit 

sig ett omfattande förändringsarbete. Förutom implementeringen av en ny läroplan och ny 

skollag som innebar både en övergång från klasslärare till ämneslärare i årskurser 4-6 samt 

förändrad syn på elevhälsoarbetet och rektors ledning och styrning har följande genomförts: 

 Schoolsoft har implementerats på samtliga enheter 

 En-till-en-satsningen med Chromebooks och Google Apps för Education (GAFE) har 

medfört nya möjligheter och också nya krav 

 Smartboard har införts som ett självklart verktyg i klassundervisning 

 SKL:s satsning PISA med fokus på styrning och ledning för förbättrade resultat i 

matematik 

 Matematiklyftet som var en omfattande kompetensutveckling som berörde de flesta 

lärare i årskurs1-6 

 Läslyftet genomfördes 

 Förstelärartjänster har inrättats 

 Inspektion av Skolinspektionen hösten 2015 och Arbetsmiljöverket 2016 

 Projektet Samverkan för bästa skola som inneburit arbete med betyg och bedömning, 

NPF, elevhälsan, styrning och ledning med mera. 

Dessutom har en rad rutiner gällande bland annat systematiskt kvalitetsarbete, arbete mot 

kränkningar samt arbete för ökad närvaro tagits fram. 

En sammantagen bedömning är att fokus nu behöver riktas mot att fördjupa arbetet inom de 

utvecklingsområden som tidigare arbetats med innan nya stora utvecklingssatsningar sjösätts. 

Personalen behöver ges utrymme för kollegialt arbete mellan skolenheter och stadier kring 

samtliga de områden som varit i fokus för att vi inte ska riskera att tappa de effekter vi börjar 

ana av genomförda insatser. Av den anledningen är prioriteringen av områden inför kommande 

läsår detsamma som för 2017/2018:  

 Den samlade elevhälsans insatser för att främja god måluppfyllelse för i synnerhet 

elever i sociala och emotionella svårigheter 

 Anpassningar i skolan för elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer. 

 Närvaro 
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 Digitalisering utifrån såväl kommunens en-till en satsning som styrdokumentens krav 

med extra fokus på källkritik som viktig förmåga att utveckla hos eleverna i ett digitalt 

samhälle. 

 Systematiskt kvalitetsarbete och att hitta former för kollegialt arbete över stadie- och 

skolgränser avseende bedömning och betygssättning som är en viktig del i det 

systematiska kvalitetsarbetet 

 Utveckla skolans styrning och ledning för att bygga en hållbar kultur  

Skolledare och förstelärare kommer under läsåret 2018/2019 att delta i handledning i syfte att 

utveckla ledarskapet. 

Skolövergripande lärarträffar kommer att planeras in under våren där fokus kommer att ligga 

på bedömning och betygssättning samt anpassningar i undervisningen till elever med 

neuropsykiatriska funktionsvariationer. Skolövergripande träffar bedöms vara av yttersta vikt 

för att säkra likvärdighet och sprida kunskaper och erfarenheter. 

Hälsa, trygghet och rörelse 

Skolornas egna utvärderingar har tidigare visat att rastsituationer för många elever i de lägre 

årskurserna innebär en osäkerhet och otrygghet. Därför hade alla skolor med årskurserna f-6 

under 2017/2018 olika upplägg för att erbjuda eleverna aktiviteter under rasten som leds av en 

vuxen. Hur väl detta har fungerat har varierat mellan skolenheterna, och förutsättningarna har 

också sett olika ut. Vissa skolor har haft enkom avsatta personalresurser för detta, medan 

andra har arbetat med befintlig personal. För personer som ska arbeta med detta finns ett 

behov av att höja kompetensen i att leda lekar och andra typer av aktiveteter som är 

gynnsamma att erbjuda på raster. Att nyttja rasten på ett pedagogiskt sätt med fysisk aktivitet 

och positiv samvaro kvarstår som ett utvecklingsområde för skolorna. 

           


