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SAMVERKAN FÖR BÄSTA SKOLA 

 

Tänkbara insatser ÖK 3 
 

1. Problemområde: Låga kunskapsresultat för elever i sociala och 
emotionella svårigheter och låg måluppfyllelse för pojkar 

 

En närmare genomgång av de elever som inte når A-E i samtliga ämnen i åk 6 respektive 9 

visar att de flesta av dessa elever är i sociala och eller emotionella svårigheter. För vissa 

handlar det om en hemmiljö som präglas av brist på stöd och struktur, för andra elever handlar 

det om ångestproblematik, trotssyndrom eller neuropsykiatriska funktionshinder av typen 

ADD, ADHD eller Aspergers syndrom (numer högfungerande autism). Vissa av eleverna har 

både en emotionell problematik och lever i socialt utsatta familjer.  

 

Elever som har inlärningssvårigheter som är enbart kognitiva, exempelvis läs- och 

skrivsvårigheter och språkstörningar, når i stor utsträckning godtagbar kunskapsnivå. Elever 

utan vare sig inlärningssvårigheter eller sociala/emotionella svårigheter lyckas väl och når 

mycket god kunskapsnivå. 

 

Tundalsskolan har under flera år brottas med låg måluppfyllelse avseende andel elever med 

A-E i samtliga ämnen. Skillnaden i meritvärde mellan pojkar och flickor har varit betydande, 

där flickor haft signifikant högre meritvärde. Pojkar är också i större utsträckning inblandade i 

kränkningsärenden och konflikter, vilket leder till bedömningen att de även i lägre 

utsträckning når skolans mål avseende normer och värden. 

 

Insats 1:1 Utbildning med metodfokus för lärarna 
I syfte att stärka lärarnas beredskap att arbeta med struktur i undervisningen, förväntningar 

och bemötande, normkritik och bedömningsarbete genomförs en utbildning med kollegialt 

lärande som modell som fokuserar på verktyg för hur lärarna kan arbeta med dessa frågor i 

undervisningen. Utbildningen samordnas och organiseras av extern processledare i nära 

samarbete med rektorer och förstelärarna som leder arbetet i de olika arbetslagen. 

Utbildningen kan förslagsvis läggas upp utifrån de moduler som finns i Skolverkets lärportal, 

exempelvis: 

1. https://larportalen.skolverket.se/#/modul/vardegrund/Grundskola/302_Framja_likabeh

andling för att förbättra arbetet med normkritik, bemötande och relationer 

2. https://larportalen.skolverket.se/#/modul/specialpedagogik/Grundskola/100_specialpe

daogik för att förbättra arbetet med att göra lärmiljön tillgänglig för alla elever 

3. https://larportalen.skolverket.se/#/modul/1-las-

skriv/F%C3%B6rskoleklass/005_Kritiskt-textarbete för lärare i åk 4-6 för att jobba 

med värdegrunden med hjälp av kritiskt textarbete 

4. https://larportalen.skolverket.se/#/modul/1-las-skriv/Grundskola/023_kritiskt-

textarbete för lärare i åk 7-9 för att jobba med värdegrunden med hjälp av kritiskt 

textarbete 
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Insats 1:2 Höjning av skolans elevhälsokompetens 
I syfte att stärka elevhälsans tvärprofessionella samarbete och samspelet mellan elevhälsan 

och lärare och elevassistenter i det främjande och förebyggande arbetet samt stärka förmågan 

att samarbetet med externa aktörer deltar Tundalsskolans elevhälsoteam i SPSM:s 

webbutbildning Att höja skolans elevhälsokompetens. Parallellt med detta fortsätter 

handledningen som genomförs av rådgivare från SPSM som innefattar utbildning inom 

pedagogiska kartläggningar och åtgärdsprogram. Just pedagogiska kartläggningar och 

åtgärdsprogram är ett område där det noterats osäkerhet kring detta arbete och behov av att 

utveckla det praktiska arbetet med att genomföra och skriva kartläggningar samt upprätta och 

följa upp åtgärdsprogram. 

 

För att möjliggöra rektorernas deltagande i webbutbildningen tillskjuter Skolverket medel för 

avlastning i form av resurser för att avsätta tid i annan medarbetares tjänst för exempelvis 

kränkningsutredningar. 

2. Problemområde: Ledning och styrning 
 

Ledning och styrning är en bakomliggande orsak som påverkar problemområdena låga 

kunskapsresultat för elever i sociala och/eller emotionella svårigheter och låg måluppfyllelse 

för pojkar. 

 

Rotation och vakanser inom ledningsorganisationen har under den senaste tioårsperioden 

orsakat en del svårigheter med att få till en fungerande ledning och styrning inom 

grundskolorna i Robertsfors kommun. Sedan 2016 har ledningsorganisationen utökats och 

bedömningen är att ledningsorganisationen för Tundalsskolan nu är stabil. De brister som 

fortfarande finns inom styrning och ledning handlar nu om en brist på distribuerat ledarskap 

där organisationen är platt till sin karaktär och förutsättningar för rektor att delegera 

pedagogiskt ledarskap är begränsade. 

 

Därför föreslås följande insatser för att stärka ledningen och styrningen av utbildningen vid 

Tundalsskolan: 

 

Insats 2:1 Handledning till rektorer, enskilt och i grupp 

I syfte att stärka rektorernas förmåga att delegera arbetsuppgifter, kommunicera gentemot 

elever, vårdnadshavare och medarbetare genomförs handledning med rektorerna. 

 

Insatsen förväntas leda till att inslagen av distribuerat ledarskap ökar, och att rektors förmåga 

att vända en missnöjeskultur ökar. 

Insats 2:2 Utbildning/handledning till förstelärare 
I syfte att förbättra rektors förutsättningar att delegera arbetsuppgifter samt stärka 

förstelärarnas kompetens att utöva ett pedagogiskt ledarskap och leda arbetet med kollegialt 

lärande och systematiskt kvalitetsarbete genomförs en utbildning för förstelärarna. 

 

Insatsen förväntas leda till att förstelärarna kan utföra delar av det pedagogiska ledarskapet 

och handleda sina kollegor i systematiskt kvalitetsarbete och utveckling av undervisning. 



Insats 2:3 Seminarier om skolan som organisation 
I syfte att nå en samsyn hos all personal i skolan genomförs seminarier som handlar om 

skolan som organisation, skolans uppdrag och olika ansvarsroller inom skolan. 

 

Insatsen förväntas leda till en bättre fungerande styrkedja och stärka förutsättningarna för 

styrning och ledning. 

 

Insats 2:4 Utbildning med fokus på systematiskt kvalitetsarbete för lärarna 
I syfte att förbättra lärarnas kompetens att utifrån elevernas resultat identifiera 

förbättringsåtgärder och sedan följa upp dessa genomförs en utbildning i systematiskt 

kvalitetetsarbete i kollegial modell under ledning av förstelärare, men med inslag av 

föreläsningar/work shop som extern utbildare håller i för att motivera och inspirera. 

Utbildningen utgår ifrån det arbete som ska genomföras av lärarna utifrån den rutin för 

systematiskt kvalitetsarbete som gäller för grundskolan i Robertsfors kommun. 

 

 

 

 

 

 

 


