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1. Förutsättning/ organisation 
 
Viktoriaskolan ligger i Brickebacken i Örebro och drivs av Brickebergskyrkans skolstiftelse. Skolan utgår ifrån 
Brickebergskyrkans församling. Skolstiftelsen driver en förskola sedan 1989 och skola sedan 2001. 
Skolstiftelsen leds av en styrelse som utser rektorer för förskolan och skolan. Rektorerna har det 
verkställande ansvaret vad gäller pedagogik, ekonomi och personal. Viktoriaskolans inre ledning består av 
arbetslagsledare från skolan, skolkanslist och rektor. Ledningsgruppen består av sju personer. I en utökad 
ledningsgrupp (vid skolutvecklingsmöten) ingår skolans förskolechef, en kulturutvecklare och förstelärare. 
 
På förskolan och skolan går sammanlagt 268 barn och elever. På förskolan finns 55 barn och 14 vuxna, 
sammanlagt 11,3 heltidstjänster fördelat på förskollärare, barnskötare och resurser. Två av dessa tjänster 
har varit resurser. Skolan är en F-9 skola. Läsåret 21-22 har skolan (per 220613) 212 elever. Förutom 
klasslärare/mentorer har skolan flera anställda lärare, fritidspedagoger och resurspedagoger. Skolan har 
också specialpedagog, speciallärare, kurator och skolsköterska.  
På skolan är det 10 elever per lärare (per 211015), att jämföra med 12,9 elever per lärare totalt i kommunen. 
Hösten 2019 var siffran på Viktoriaskolan 9,5; 2018 var siffran 10,1; 2017 var den 9,8; 2016 var den 10,6; 
2015 var den 10,9; 2014 var den 10,5 och 2013 var den 11,7 elever per lärare. Viktoriaskolan kommer pga 
det ekonomiska läget i kommunen (ersättning som erhålls från kommunen) att behöva höja antalet elever 
per lärare framöver för att ekonomin ska fungera, men även att minska övrig personal. 
 
 
Klass Elever 
F-klass 25 
År 1 16 
År 2 24 
År 3 26 
År 4 25 
År 5 19 
År 6 16 
År 7 20 
År 8 24 
År 9 17 
Summa 212 

 
Skolan erbjuder också skolbarnsomsorg för elever i skolår f-4, och terminsplats till elever skolår 4-6. 73 
elever har varit inskrivna på fritids (per 211015). Skolan och förskolan ligger i ett mångkulturellt 
bostadsområde i stadsdelen Brickebacken i Örebro. Skolan har under detta år 48% elever med annat 
modersmål än svenska (modersmålsberättigade elever), dvs. 102 elever, från 18 olika språkgrupper. Inför 
läsåret 2021-2022 har 27 av dessa elever valt modersmålsundervisning. 
 
Språk Elevantal 

Arabiska 8 

Engelska 5 

Kinesiska/Mandarin 1 

Nordkurdiska 2 

Sydkurdiska 2 

Syrianska 7 

Turkiska 2 

 
Modersmålundervisning har under året som gått erbjudits elever i skolår 1–9. 
 
Den fysiska miljön 
Viktoriaskolan ligger på en mycket vacker skogstomt med lekmöjligheter i skogen och på två stora 
skolgårdar. Skolan består av tre separata skolbyggnader och en idrottshall. I en byggnad finns f-klass och 
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skolår 1 och där är också fritidshemsverksamheten för f-1 integrerad i skolans lokaler. I denna fastighet finns 
även förskola (förskolan Pärlan). Pärlan drivs av samma huvudman som Viktoriaskolan. I det stora skolhuset 
finns skolår 2-5 på nedre botten och även här är fritidsverksamheten integrerad i skolans lokaler. På 
övervåningen går idag skolår 6-9 och där finns även skolans elevcafé och ett litet skolbibliotek. I den sista 
byggnaden på skolan finns musiksal, NO/bildsal och skolhälsan. Idrottshallen togs i bruk i februari 2008. Den 
totala lokalytan på skolan är 2570 m2. Lokalerna motsvarar skolans behov idag, med undantag av slöjdsalar. 
Slöjdsalar har hyrts i Brickebackens skolas lokaler.  
 
Ekonomi 
Örebro kommun har under budgetåret 2021 givit bidrag till förskola, skola, extra resurs, fritids och 
förskoleklass. För i medeltal 8 elever har bidrag erhållits från andra kommuner. 
  
De totala bidragen har varit                 31 157 tkr 
Föräldraavgifter förskola/fritids                902 tkr 
Övriga intäkter                                      2 962 tkr 
Summa intäkter:                                   35 021 tkr 
  
Rörelsens kostnader                         - 33 672 tkr 
Avskrivningar                                     - 922 tkr 
Ränteintäkter och räntekostnader     - 250 tkr 
  
2021 års resultat efter finansiella poster: 177 tkr 
  
Vi har under året valt att i första hand satsa de ekonomiska medel vi fått på undervisning och 
pedagogiska personal. 
 
Vision  
Viktoriaskolans vision är att vara en skola för hela människan nu och i framtiden - i en miljö där 
eleverna är trygga, tar ansvar och är kreativa. På Viktoriaskolan vill vi erbjuda en miljö som 
kännetecknas av ömsesidig respekt, omtanke, lyhördhet och där eleverna har studiefokus, kan 
samtala om och utveckla redskap att bearbeta existentiella frågor. Eleverna utmanas och 
uppmuntras ständigt att reflektera över sitt lärande och ta ansvar för sitt handlande. Eleverna 
uppmuntras att lära för nuet och framtiden i ett varierat lärande. Viktoriaskolan vilar på en kristen 
grund. 

Den kristna grunden!
Viktoriaskolan bygger på en kristen värdegrund. Den kristna trons syn om alla människors lika 
värde uttrycks i den gyllene regeln: ”Allt vad ni vill att människorna skall göra mot er ska ni också 
göra mot dem”. Den gyllene regeln ska genomsyra all verksamhet i skolan. Skolan avsätter tid 
tillsammans med eleverna för samtal om livsfrågor och fördjupad kunskap om den kristna tron. 
Målet är att varje elev ska känna sig värdefull och som en viktig del av hela skapelsen. 
Viktoriaskolan välkomnar alla elever oavsett etnisk, kulturell och religiös bakgrund. Mångfalden 
berikar undervisning och social samvaro. 

Profil 
I linje med skolans vision har skolan en kulturprofil. Vi tror att kultur och det estetiska lärandet 
bidrar till en positiv utveckling för hela människan samt samverkar med och underlättar det 
teoretiska lärandet. Skolans profilområde kultur innefattar bild, dans, drama, musik och slöjd. Alla 
elever upp till skolår 6 ges möjlighet att prova på de olika delarna i kulturprofilen och elever i skolår 
7-9 får välja fördjupning i ett av kulturämnena per läsår. 

Viktoriaskolan lägger stor vikt vid att varje elev ska utvecklas emotionellt via kulturen, hitta nya 
uttrycksformer samt att det estetiska lärandet ska samverka med och underlätta det teoretiska 
lärandet. Vi vill dessutom ge våra elever kunskap om och upplevelser av kultur för att de ska 
kunna uppskatta och använda kulturens olika uttryckssätt i livets olika skeenden. Det gör vi bl.a. 
genom att de får möjlighet att ta del av konserter, konstutställningar, teaterföreställningar och 
dansuppvisningar.  
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Kulturprofilen och det estetiska lärandet ger eleverna möjlighet att i än högre grad nå 
kunskapskraven och få en större helhetssyn i många skolämnen. Dessutom är vi noga med att 
lyfta fram det svenska kulturarvet i form av högtider, sånger m.m. 
 
Kunskapssyn och syn på lärande  
Viktoriaskolans kunskapssyn betonar vikten av att se tillägnandet av kunskap som en process. Kunskap 
kommer i olika skeden till uttryck i form av fakta, förståelse, färdigheter och förtrogenhet. Viktoriaskolan har 
en demokratisk syn på kunskap vilket bland annat innebär att eleverna är med och samtalar om och 
tillsammans med lärarna formulerar innehållet i de olika ämnesområdena. 
 
Lärande sker i skiftande situationer och i möten med andra människor under hela livet. Praktiskt-estetiskt 
och teoretiskt lärande skapar tillsammans förutsättningar för en utveckling av hela människan. Viktoriaskolan 
vill skapa en trivsam, inspirerande och lustfylld miljö för lärande där utgångspunkten är elevernas intressen, 
erfarenheter och motivation att söka kunskap. Skolan vill arbeta för att alla elever får det stöd de behöver. 
Skolan har ett förhållningssätt där alla elever får möjlighet att lära och utvecklas på olika sätt. Varje elev ska 
få möjlighet att lära utifrån sina förutsättningar och bli medveten om sitt lärande.  
!
Med utgångspunkt i våra styrdokument vill vi på Viktoriaskolan skapa de allra bästa förutsättningar för 
lärande och ge våra elever möjlighet att utveckla kunskaper som behövs för framtiden. Vi vill ge möjlighet till 
ett lärande där elevernas motivation och intressen att söka kunskap är utgångs-punkten. Vi vill ge eleverna 
förståelse för och en tydlighet i vad de förväntas uppnå med sina studier. Det är av största vikt att eleverna 
får möjlighet att koppla sitt lärande till verkligheten - viktigt på riktigt - så de är rustade att använda 
kunskapen framåt i sina liv. Vi vill också öppna upp möjligheterna för eleverna att i högre grad påverka hur 
de kan visa sina kunskaper. 
 
Värdegrund och värdegrundsord 
Vi har valt att arbeta med värdegrundsrelaterade ord, för att genom dessa ord kunna sammanfatta 
intentionerna i Lgr -22 (tidigare LGR 11) och skolplanen när det gäller värdegrunden. Orden beskriver vilka 
attityder och vilket förhållningssätt vi vill att personal och elever på Viktoriaskolan skall ha mot varandra och i 
de olika situationer vi möter. Värdegrundsorden läsåret 2021-2022 har varit:  
   
TRYGGHET  ANSVAR  KREATIVITET 
 
De tre orden har underord som ytterligare förklarar och fördjupar tanken med orden för oss här på 
Viktoriaskolan. Denna värdegrund är gemensam för Viktoriaskolan och förskolan Pärlan, som också drivs av 
Brickebergskyrkans skolstiftelse. 
 

Trygghet Ansvar Kreativitet 

Tilltro Solidaritet Glädje 

Empati Delaktighet Entreprenörskap 

Respekt Utveckling Nyfikenhet 

 
Viktoriaskolans styrdokument 
Viktoriaskolans viktigaste styrdokument är läroplanen för grundskolan (Lgr 22) och Viktoriaskolans skolplan. 
För att kunna förverkliga intentionerna i dessa båda styrdokument har vi:  

-  pedagogiska planeringar,  
-  gemensam linje i underlagen för IUP och de skriftliga omdömena (i lärplattformen Unikum) 
-  handlingsplaner för elever och personal 
-  gemensamma värdegrundsord från förskoleklass till skolår 9 (de orden är även gemensamma med 

förskolan) 
-  prioriterade arbetsområden (i vår vision och skolutvecklingsplan) 
-  en tydlig pedagogisk linje  

 
Satsningar läsåret 2021-2022 
Hösten 2011 valde Viktoriaskolan att satsa på att ge varje elev i skolår 7-9 en egen bärbar dator 
att använda i sitt skolarbete. Då alla elever har tillgång till en egen dator på lektionen, går det att 
arbeta på många nya sätt. Datorn fungerar som elevens egen under tiden på Viktoriaskolan och 
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kan användas både i skolan och på fritiden. Med detta blev Viktoriaskolan en av de första skolorna 
i Örebro som satsade på att utveckla ett omdefinierat lärande utifrån 1-1 (en dator per elev). Våren 
2012 köptes iPads in till eleverna i skolår f-6. Ipadsen används för lärande i skolan och på fritids. 
Hösten 2014 fyllde vi på med iPads så att det blev 1-1 i klasserna 4-6 och 2-1 i klasserna F-3, dvs. 
två elever delar på en iPad under skoltid. Våren-2017 fyllde vi på så att även klasserna 1-3 har 1-1 
utav iPads. Från och med våren-2017 får eleverna i 4-6 använda sina lärplattor både i skolan och 
på fritiden. 

Under läsåret 2021-2022 har Viktoriaskolan gått in i en ny treårsplan som arbetats fram av 
ledningsgrupp tillsammans med pedagogerna. Skolans treårsplan är en gemensam vision och 
skolutvecklingsplan för förskolan Pärlan och Viktoriaskolan.För att barn/elever ska nå högsta 
möjliga måluppfyllelse i en trygg miljö kommer vi att arbeta med följande mål för de kommande 
åren 2021-2024: 

Trygghet – Pedagogerna på skolan vänder sig till hela människan i mötet med barn/elever för att 
skapa och bygga trygghet. Fokus denna period ligger på att skapa trygga barn-/elevgrupper med 
hjälp av att använda modeller som t.ex.differentierat lärande, kooperativt lärande/sociala mål och 
tydliga strukturer/tydliggörande pedagogik (NPF). 
 
Ansvar – Pedagogerna på skolan vänder sig till hela människan i mötet med barn/elever för att 
skapa ansvarstagande samhällsmedborgare. Fokus denna period ligger på att genom 
demokratiska processer träna barn/elever i ansvarstagande för närområde och lärande (VPR).  

 
Kreativitet - Pedagogerna på förskolan/skolan vänder sig till hela människan i mötet med 
barns/elevers kreativitet med hjälp av rörelse, leken, varierat lärande (MI), kulturen/estetiska 
lärprocesser. Fokus denna period ligger på att utveckla kulturprofilen och estetiska lärprocesser.  
 
2. Mål – resultat – bedömning 
 
I vår vision och skolutvecklingsplan för 2021-2024 har vi, kopplat till vårt kvalitetsarbete, satt mål för 
områdena: 
 

• Trygghet 
• Ansvar 
• Kreativitet 

 
Kvalitetsuppföljningen innehåller en beskrivning av skolans arbete med ovanstående områden, samt arbetet 
med att samtliga elever ska nå ökad måluppfyllelse.  
Vi redovisar områdena i ovanstående ordning. 
 
För varje område redovisas också svaren från enkätundersökningen Hur bra är viktoriaskolan 2022. 
 
3. Trygghet  
 
Hela vårt arbete för en treårsperiod (2021-2024) presenteras i V&P Paletten (de delar Viktoriaskolan och 
Pärlan tillsammans fokuserar vårt utvecklingsarbete på under denna period): Trygghet, ansvar och 
kreativitet. Tre olika färger i vår palett. Viktoriaskolan har valt att under läsåret 2021-2022 utveckla våra 
grunder som en skola med visionen: för hela människan - nu och i framtiden. Viktoriaskolans mål är att 
skapa en skola där vi kan ge våra elever de allra bästa förutsättningar för lärande och ge våra elever 
möjlighet att utveckla kunskaper och kompetenser som behövs för nu och för framtiden. 
 
Process/tillvägagångssätt 
Nedan följer redovisning av hur arbetslagen arbetat och upplever att vi lyckats med de mål (kursiv 
text nedan) vi satte upp inför detta år. Arbetslagen har tittat på frågan utifrån - Gjort, Lärt, Lurt 
(Tiller). 
 
Under läsåret 2021-2022 har vi arbetat för att utveckla trygghet genom att:  
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- Starta i att identifiera behoven, sätta upp konkreta och mätbara mål och kriterier kring dessa för 
elevgrupper och stadier. Vi fortsätter arbetet med hjälp av 3U-modellen (upptäcka, undersöka, 
utvärdera). 

- Pedagogerna på förskolan/skolan vänder sig till hela människan i mötet med barn/elever för att 
skapa och bygga trygghet. Fokus denna period ligger på att  
skapa trygga barn-/elevgrupper med hjälp av att använda modeller som t.ex.differentierat lärande, 
kooperativt lärande och tydliga strukturer/tydliggörande pedagogik (NPF). 

 
Arbetslag fritids  
 
Med hjälp av 3U-modellen har pedagogerna arbetat med att få trygghet i grupperna. När pedagogerna lärt 
känna eleverna har de upptäckt vilka barn som behöver bli mer trygga i sig själva för att vara trygga i 
gruppen. Detta har gällt både fritidsverksamheten och arbetet kring rastverksamheten. Utifrån det de sett 
planerade pedagogerna sitt arbete med grupperna. Se nedan under kommande rubriker och 
trygghetsplanen. Pedagogerna har utvärderat arbetet löpande under arbetslag och avdelningsvis. 
Pedagogerna har också beslutat att ha pedagogiska träffar en gång i månaden. pedagogiska träffar har 
arbetet med. 
Resultatet har bl a visats sig i bättre harmoni i grupperna, lugnare och trevligare elever, färre konflikter.  
 
Emotionellt stöd, lärandestöd och grupporganisation. 
Pedagogerna har arbetat med känslokort, ritprat, bildstöd, pedagogerna har också delat in eleverna i tydliga 
grupper. Arbetslaget har haft en fortbildning runt kroppsspråk och tydliggörande pedagogik genom boken 
“Lärarens kroppsspråk” (J. Steinberg, 2020). 
 
Grundstruktur för lektion och aktivitet och verksamhetsdag. 
Pedagogerna har utformat en grundstruktur som ska gälla för fritids verksamhetsdag. Så att det alltid ser 
likadant ut. Till exempel övergång mellan skola och fritids, mellanmål och aktiviteter har alltid skett enligt 
grundstruktur. Arbetet har också lagts upp så att eleverna ska veta vad som förväntas.    
Dokument finns nedskrivet för personalen och för vikarier.  
 
Differentierat lärande, förutsägbarhet och anpassningar.  
Pedagogerna har arbetat med märkestagning, . 
där eleverna skapat egna böcker, vara ute i skog och natur, upplevelsebaserat lärande t ex gör, skapat i 
olika material, spelat spel, arbetat med digitala verktyg t ex eget musikskapande, film och fotografering.  
Märken som arbetats med det här läsåret är Knopmärke, Kompismärke 1, Trafikmärke, Eldsmärke, 
Kockmärke, Kraftmärke, Knivmärke.  
Förutsägbarhet genom bland annat bildstöd in i grundstrukturen. Timetimern har varit med vid de flesta 
tillfällena. Pedagogerna arbetar vidare med att det alltid ska vara med. 
 
Gruppstärkande övningar och aktiviteter.Även här har arbetet med märkestagningen gjort att gruppen 
och individen har stärkts.  
Pedagogerna har en lärande dialog och skapande verksamhet med eleverna rörande verksamhetens 
värdegrundsord, Trygghet, ansvar, kreativitet. I arbetet med detta så har pedagogerna använt sig av det 
kooperativa arbetssättet. Pedagogerna och eleverna har gemensamt arbetat fram en avsiktsförklaring för 
tryggheten i verksamheten och gruppen. Med jämna mellanrum har det erbjudits gemensam lek. 
Pedagogerna har medvetet blandade grupper i märkestagning,  
 
Rastaktiviteter. 
Genom styrda rastaktiviteter har pedagogerna märkt att det skapas en bättre trygghet för eleverna. Även att 
pedagogerna i f-klass och 1:an använts sig av rastplanering med eleverna innan rasten börjar. En 
rastundersökning genomfördes på våren 2-3 för att få höra vad eleverna upplevde rasterna. 
 
Draftit 
Pedagogerna har använt draftit som verktyg vid dokumentering vid kränkning mellan eleverna. Pedagogerna 
har gjort rapporteringar när behov uppstått för att arbeta med tryggheten för eleverna. Pedagogerna har 
också lyft ärenden som är på gränsen till kränkning på arbetslaget för att synliggöra potentiella kränkningar 
och arbeta förebyggande med detta.   
!
Arbetslag f-3  
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Arbetslag F-3 jobbar differentierat, dvs i olika nivåer i de olika ämnena, tex med lärande lek, 
“smörgåsbord”/stationer med olika material som memory, lycko, plockmaterial, olika 
svårighetsgrader på texter och matematikuppgifter mm.  
F-3 kommer fortsätta jobba på detta sätt med material i olika nivåer. Material som de tillverkar 
själva kommer att sparas så alla i arbetslaget har tillgång till det. 
 
Alla klasser i F-3 jobbar även med kooperativt lärande på olika sätt tex med lärkompisar. Vi kan se 
resultat av detta arbetssätt genom att eleverna blir vana att samarbeta med alla i klassen. Det 
underlättar vid olika typer av grupparbeten men även vid parövningar i tex svenska, matematik 
eller gymnastik. 
 
Bildschema/strukturer finns på tavlan med mål för lektionen, vad som ska göras (arbetsgång) 
och i vilken ordning man ska göra det tex  1, 2 och 3. Det står också tydligt vad eleverna ska 
göra om de blir klara. 
Hur länge man ska hålla på visas med timetimer. Bilder på tavlan visar hur man får hjälp om det 
behövs. 
 
F-3 försöker göra veckoschemat så förutsägbart som möjligt för eleverna.  
En del skickas hem dagen innan till vissa barn och/eller sätts upp i fönstret ut mot skolgården där 
både elever och föräldrar kan se vad som ska hända i veckan. 
För att ytterligare tydliggöra används skyltar med “först och sedan” för att eleverna ska förstå vad 
som ska göras och när.  
Arbetslaget kommer att använda “kommunikationskarta” från centralt skolstöd där man ser och kan 
dokumentera hur olika elever gör för att kommunicera. 
 
Inför ett nytt läsår är arbetslaget tydliga med konsekvenser och skolans ordningsregler. De 
används som ett levande dokument och plockas fram vid behov. 
F-3 kommer att jobba med “veckans regel” så eleverna förstår vad det innebär. 
 
Arbetslag 4-6 
 
Arbetslag 4-6:s mål är att man berömmer i helkass och tar tillrättavisning enskilt. Undantag finns 
där man behöver förtydliga vad som är ok och inte ok när det tex gäller kränkningar.  
Arbetslaget hälsar på alla, både vuxna och barn - namn och ögonkont. Alla i arbetslag 4-6 är alltid 
respektfulla och trevliga mot andra - vuxna, elever och barn. Arbetslag 4-6 tar tag i situationen så 
att eleverna kan känna sig trygga (t.ex. ovårdat språk, kränkningar. Personalen i arbetslag 4-6 
förbereder eleverna på vad som förväntas av dem och vad som kommer att hända vid 
överträdelser.  
 
Arbetslaget har tagit tag i de fall då ovårdat språk eller/och kränkningar har förekommit. 
Arbetslaget har skrivit upp hur dagsschemat är på tavlan. Vid de tillfällen då vikarier varit inne har 
även namnen på vikarierande lärare stått vid respektive lektion för att skapa struktur och trygghet.  
 
Arbetslag 4-6 mål är att visa konsekvenstrappan tydligare för elever och vårdnadshavare. Detta så 
en medvetenhet om att det finns konsekvenser för de elever som agerar störande/kränkande mot 
varandra elever emellan, mot lärare eller ordningen på skolan. 
Arbetslag 4-6 kommer att fortsätta med tydliga strukturer som skapar trygghet och möjlighet till 
bättre fokus exempelvis: att alla elever står vid sina platser vid skoldagens början, slut och efter 
raster.  
 
Arbetslag 7-9  
 
Arbetslag 7-9 har under 2021-2022 jobbat med att man berömmer i helklass och tar tillrättavisning 
enskilt. Undantag finns där man behöver förtydliga vad som är ok och inte ok när det tex gäller 
kränkningar.  
Man hälsar på alla både vuxna och barn - namn och ögonkontakt. Alltid vara respektfulla och 
trevliga mot andra - vuxna, elever och barn. Ta tag i situationen så att eleverna kan känna sig 
trygga (t.ex. ovårdat språk, kränkningar). Förbereda eleverna på vad som förväntas av dem och 
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vad som kommer att hända vid överträdelser. Arbetslaget har tagit tag i de fall då ovårdat språk 
eller/och kränkningar har förekommit. Arbetslaget har skrivit upp hur dagsschemat är på tavlan. 
 
Vidare kommer abretslag 7-9 jobba med att visa konsekvenstrappan tydligare för elever och 
vårdnadshavare. Detta så en medvetenhet om att det finns konsekvenser för om elever agerar 
störande/kränkande mot varandra elever emellan, mot lärare eller ordningen på skolan. Fortsätta 
med tydliga strukturer som skapar trygghet och möjlighet till bättre fokus exempelvis: att alla elever 
står vid sina platser vid skoldagens början, slut och efter raster. Att vi som vuxna tänker på vad vi 
skojar om och uppmuntrar till något som kan uppfattas kränkande. 
Att på något sätt när man samtalar enskilt med eleverna “så in” goda värderingar som de har med 
sig när de “klumpar ihop sig” och blir ett vi istället för en enskild elev och då säger saker de aldrig 
skulle säga när de är själva. 
Ett faddersystem där äldre får ansvar för yngre elever. Att på något sätt ge större ansvar till 
eleverna att ta ansvar för sig själv och någon annan. Syftet är att eleverna ska få en starkare 
självbild i sig själv och inte ständigt spegla sig i varandra 
 
Tabeller 
Nedan följer resultattabeller om Trygghet från enkäten Hur bra är Viktoriaskolan? 2022. Först 
kommer elever f-9 och sedan lärare och vårdnadshavare. Svarsalternativen varierar mellan 1-4, 
där 1 betyder att den svarande inte håller med alls och 4 betyder att den svarande håller med helt 
och fullt.  
 
 
Trygghet - elever, medeltal        
1=instämmer inte alls 4= instämmer helt 

 år f-3 år 4-6 år 7-9 

Jag trivs med mina 
klasskamrater 

 

3,61 

 
 
            3,56  

 

 
 

               3,67 

Jag trivs i mitt 
klassrum. 
 

 
3,59  

 
 

 

 
3,54  

 
 
 

 
3,28 

 
Jag kommer gärna till 
skolan. 

 

 
3,3  

 

3,28 
 

 

 
 
3 

 
 

Mina klasskamrater 
lyssnar på mina 
åsikter. 

 

 
 

3,1 
 

 

 
 

3,3 
 

 

 
 

3,43 
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Jag blir aldrig retad i 
skolan. 

 

 
 

3,22 
 

 

 
 

3,48 
 

 
 
 

 
 

                3,5 
 

 

Jag retar aldrig någon 
annan elev. 
 

 
 

3,66 

 
 

3,4 

 
 

3,74 

Jag tycker vi har en 
bra skolgård. 
 

 
 

3,64 

 
 

2,83 

 
 

2,95 

Jag känner mig trygg 
med lärarna på skolan. 
 

 
 

3,68 

 
 

3,53 

 
 

3,56 

 
Trygghet - pedagogerna, medeltal 
1=instämmer inte alls 4= instämmer helt 

 år f-3 år 4-6 år 7-9 

 
Det råder trygghet och 
trivsel på 
Viktoriaskolan  
 

 
3 

 
3,37 

 
2,87 

Mobbning och 
okamratligt beteende 
förebyggs och 
bekämpas 

 
3,66 

 
3,75 

 
3,12 

Jag känner mig trygg 
med mina kollegor i 
arbetslaget 
 

 
3,83 

 
4 

 
4 

Pedagogerna bemöter 
eleverna på ett 
respektfullt sätt 
 

 
3,83 

 
3,62 

 
3,75 
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Lärarna är 
uppmärksamma på 
elevernas behov 
 

 
3,75 

 
3,87 

 
3,87 

Lärarna är öppna för 
elevernas intressen, 
motivation och åsikter 
 

 
3,91 

 
3,87 

 
3,37 

Lärarna följer vår 
grundstruktur för 
lektion 
 

 
3,83 

 
3,37 

 
3,37 

Lärarna är på plats i 
god tid innan lektionen 
startar 
 

 
3,41 

 
3,5 

 
2,87 

Lektionstiden används 
till lärande 
 

 
3,58 

 
3,25 

 
3,37 

 
Bedömning och analys 
 
Det är första gången vi använder dessa frågor i enkäten så det är svårt att jämföra direkt med tidigare år. 
Sammantaget kan man dock säga att siffrorna ökat i jämförelse med liknande frågor om trygghet i förra 
enkäten. Särskilt tydlig är ökningen i 4-6 där siffrorna stärkts markant.  
Att eleverna svarar så pass högt på frågor som rör tryggheten på skolan är glädjande då det framåt är ett av 
våra stora fokusområden. I 4-6 och 7-9 svarar eleverna under 3 om skolgården (4-6 2,83, 7-9 2,95) vilket 
även kommit upp i klassråd/elevråd. Önskemål om nya nät till fotbollsmålen och mer gräsytor är tillsammans 
med fler lärarledda aktiviteter de mest förekommande önskemålen från eleverna.  
Lärarna på 7-9 utmärker sig i svaren något genom att svara under 3 på två påståenden. Det råder trygghet 
på skolan (2,87) samt lärarna kommer i tid till lektionerna (2,87). De skäl som främst framkommer i de fall 
pedagogerna har valt att svara med förklaring (fri text) till påståendena vad gäller tryggheten handlar om 
språkbruk. Flera av eleverna på högstadiet använder ett ovårdat språk framförallt mot andra elever men 
även mot pedagoger vilket drar ner resultatet. När det gäller påståendet om att komma i tid till lektioner finns 
det anledning att undersöka denna fråga närmare. Om det beror på ”slarv” eller dåliga förutsättningar 
schematekniskt framgår inte av enkätsvaren.   
 
 
Förbättringsområden och åtgärder  
 
Tryggheten på skolan har under 2022 lyfts fram som särskilt prioriterat av ledningen. Flera riktade 
satsningar, bl a på språkbruk och raster kommer intensifieras under läsåret 2022-2023 under ledning av 
rektor. När det gäller rasterna kommer Viktoriaskolan samarbete med RS/SISU (riksidrottsförbundet) för att 
utbilda rastvärdar i gott rastvärdsskap vilket syftar till att öka trygghet och rörelse bland elever.  
 
Viktoriaskolan kommer under läsåret 2022-2023 att arbeta med att: 
 

• Arbeta kollegialt med trygghet utifrån boken Klassrumsledarskap i ledning av förstelärarna.  
• Vid fortbildningsdagar under höst och vårterminen arbeta verksamhetsöverskridande med förbättrat 

språkbruk i ledning av rektor tillsammans med förstelärare och EHT. Utgångspunkt för arbetet är bl a 
boken Maktspråk, tilltal & språkbruk av Sanna Mohr & Sannie Wedberg.  

• Pedagogerna på skolan vänder sig till hela människan i mötet med barn/elever för att skapa och 
bygga trygghet med hjälp av att använda modeller som t.ex.differentierat lärande, kooperativt 
lärande och tydliga strukturer/tydliggörande pedagogik (NPF). 

• Genom införandet av en handlingsplan för rastverksamheten samt en ansvarig pedagog för utvecklingen av 
rasterna  förbättrar vi möjligheten till en trygg och meningsfull rast.   

 
4. Ansvar 
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Pedagogerna på skolan vänder sig till hela människan i mötet med barn/elever för att skapa 
ansvarstagande samhällsmedborgare. Fokus denna period (2021-2024)  ligger på att genom 
demokratiska processer träna barn/elever i ansvarstagande för närområde och lärande (VPR). 
Fokus på det i lila under 2021/2022. 
Genom att starta i att identifiera behoven, sätta upp  konkreta  och mätbara mål och kriterier kring 
dessa för elevgrupper och stadiet. Vi fortsätter arbetet med hjälp av 3U-modellen. 
Vi lyfter som helhet och skola följande bitar för att sedan sätta detaljer arbetslagsvis: 
- demokrati i praktiken 
- klassråd/elevråd 
- avsiktsförklaringar 
- skarpa uppdrag (VPR) 
- hållbart lärande och förändringsagenter 
- stödstrukturer för ansvarstagande (lärande, miljö mm) 
 
Process/tillvägagångssätt 
Nedan följer redovisning av hur arbetslagen arbetat och upplever att vi lyckats med det mål (kursiv 
text nedan) vi satte upp inför detta år. Arbetslagen har tittat på frågan utifrån - Gjort, Lärt, Lurt 
(Tiller).!
 
Arbetslag fritids  
Genom att starta i att identifiera behoven, sätta upp konkreta och mätbara mål och kriterier kring 
dessa för elevgrupper och stadiet. Vi fortsätter arbetet med hjälp av 3U-modellen. 
(Upptäcka, undersöka och utvärdera) 
Många elever hade redan ett stort miljötänk. Detta har pedagogerna uppmuntrat eleverna att och 
sett till att material för att genomföra detta finns tillhands.  
Vi har sett att det utvecklas mycket och att eleverna gärna plockar skräp och göra rent i naturen. 
Under fritidsråden i början av läsåret upptäckte pedagogerna att en del elever inte har 
medvetenheten och viljan att ta ansvar. 
Under arbetet med trafikmärket såg pedagogerna en stor förändring att ta ansvar för sig själv och 
andra i trafiken likaså kring avsiktsförklaringarna och säkerheten kring eldning och knivhantering.  
Stödstrukturerna har också gett ett tydligt resultat i ansvarstagandet kring innemiljön och sakerna. 
 
Vi jobbar med demokrati i praktiken, klassråd/elevråd 
F-klass: Har under vårterminen börjat med fritidsråd. I det vardagliga arbetet så har det arbetats 
med elevinflytande/demokrati genom samtal.  
1-4: Fritidsråd har varit svårt att få till regelbundet, men förekommit vid några tillfällen. Inför och 
under lov har de äldre barnen varit med och demokratiskt planerat verksamheten. 
 
Avsiktsförklaringar: 
F-klass: Pedagogerna har jobbat utifrån värdegrundsorden trygghet, ansvar och kreativitet. 
(TAK)  Det har skett både verbalt och kreativt/praktiskt. 
1-4: Pedagogerna har använt sig av kooperativt arbetssätt i skapande av avsiktsförklaringarna. 
 
Skarpa uppdrag (VPR),  hållbart lärande och förändringsagenter 
Under arbetet med kompismärket 1 har eleverna fått lära sig hur man är en bra kompis, 
allemansrätten, miljömedvetenhet och samhälleliga ansvaret. Det samhälleliga  ansvaret och 
miljömedvetenheten har också gått in i Trafikmärket, Eldmärket och knivmärket. Eleverna har bla 
lärt sig om knivlagen, eldsäkerhet och wvikten av att göra rätt i trafiken. Ett tydligt mätbart mål 
kring hur det gått var när eleverna sa till en lärare att hen gick på fel sida av vägen.  
Fritidsverksamheten har en friluftsprofil och enligt forskning utvecklar eleverna även en 
miljömedvetenhet som blir hållbar i längden genom att bara vara ute i naturen. 
 
Stödstrukturer för ansvarstagande (lärande, miljö mm) 
Pedagogerna har använd bildstöd för att synliggöra verksamheten för eleverna och därigenom 
skapa lärmoment och möjlighet till mer ansvarstagande i verksamheten.  För en del elever med 
behov av mer förförståelse för vad som ska hända har eget bildstödsschema används. 
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Arbetslag f-3  
 
Det har fungerat bra med klassråd. Eleverna har själva sagt att de får vara med och bestämma 
och att de blir lyssnade på. Vi tränar och gör omröstningar med majoritetsbeslut. Däremot behövs 
det bli bättre rutin på elevrådet och ha bestämda dagar inplanerade redan från början. 
F-3 jobbar med kooperativt lärande som hjälper eleverna att ta ansvar för sin lärkompis. Varje 
klass har skrivit avsiktsförklaringar som hålls levande. 
2-3 jobbade med projekt “Liseberg” där eleverna gjorde förslag på nya karuseller. 
F-1 har haft besök av föräldrar som berättat om sina yrken. 
Besök på konserthuset med svenska kammarorkestern har också gjorts. 
Alla klasser har deltagit i städning av Brickebackens området i samarbete med ÖBO och ICA Maxi. 
F-3:s kulturredovisningar har varit förlagda utomhus med tipspromenad, vernissage, utställningar 
och drama om “Flickan som gick vilse i Brickebackeskogen”. Dramat framfördes av F-1 med 
egentillverkad kostym och rekvisita. 
 
Inför nästa läsår vill F-3 få till ett besök av någon författare och försöka göra något samarbete med 
ett ålderdomshem. 
 
 
Arbetslag 4-6  
 
Arbetslag 4-6:s mål är att vara föredömen i allt vi gör. Arbetslaget är tydliga med vad som gäller, 
men också villiga att lyssna och ändra/anpassa om det finns behov av det.  
Vid mentorssamtalen använder arbetslag 4-6 det underlag de skapat med frågor för att se hur 
eleven mår och utvecklas. tex. Lärande Eftertanke Glädjeämnen Orosmoln Språkbruk (LEGOS). 
Arbetslag 4-6: förväntar sig att eleverna kan och vill ta ansvar samt ge eleverna verktyg för att 
träna att kunna ta ansvar för sitt eget lärande  
Arbetslag 4-6 arbetar för att alla vuxna och elever tar ansvar för vår gemensamma miljö och våra 
saker. Det innebär att vi plockar i ordning efter både oss själva och hjälper varandra.  
 
Arbetslaget bestämde under läsåret 20/21 att låta eleverna utvärdera lektionerna och sitt arbete 
genom modellen “Gjort, lärt, lurt”. Detta för att eleverna ska bli varse deras eget lärande och sitt 
ansvar för att lära. Detta arbetssätt har tappats bort mot slutet av läsåret i vissa av ämnena, men 
arbetslaget har ändå sett att det gav resultat under den tid som detta gjordes. 
Arbetslag 4-6 ser att ansvarsbiten runt miljön brustit under läsåret. Det har varit oaktsamhet runt 
vår gemensamma miljö och saker dvs. förstörelse av skolmiljön.  
Mentorerna har haft samtal med sina elever om lärande och mående under året. Däremot har 
dessa samtal sett lite olika ut i de olika klasserna. Schemaläggningen av mentorssamtalen har 
fungerat bättre i vissa klasser. Det har inte fungerat bra om eleverna måste tas från ämnen som de 
behöver tid och stöd i.  
 
Framåt ser arbetslaget att de behöver ta ett nytt tag runt klassrumsmiljö och material där eleverna 
tydligt involveras. Förtydliga konsekvensen när material gång på gång förstörs eller saboteras.  
 
För kommande planering behöver mentorssamtalens schemaläggning ses över så att det gynnar 
både ämnen och själva samtalet.  
 
Arbetslaget fortsätter framåt med Gjort, Lärt, Lurt. 
Arbetslaget fortsätter också att tillsammans med eleverna utvärdera lektionsplaneringar, innehåll 
och genomförande så att dessa kan förbättras och utvecklas till allas fördel.  
Arbetslagets mål är att alla lär och utvecklas tillsammans och att alla har något lära av varandra 
både vuxna och elever.  
Arbetslaget fortsätter att träna eleverna på att sätta ord på lärandet för att medvetandegöra och ge 
större möjlighet att påverka sin studiesituation.  
 
Arbetslag 7-9  
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Arbetslag 7-9:s mål är att vara föredömen i allt vi gör, att vi förväntar oss att eleverna kan och vill ta ansvar 
och ger dem verktyg för att träna att kunna ta ansvar för sitt eget lärande. Att vi alla vuxna och elever tar 
ansvar för vår miljö och våra saker. Det innebär att vi plockar i ordning efter både oss själva och hjälper 
varandra.  
 
Arbetslag 7-9 ser att ansvarsbiten runt miljön har brustit under läsåret. Det har varit oaktsamhet runt vår 
gemensamma miljö och saker. 
Mentorerna har haft samtal med sina elever om lärande och mående under året. Däremot har dessa samtal 
sett lite olika ut i de olika klasserna. Några av eleverna har kanske missats då strukturen inte har följts. 
Strukturen med mentorssamtal på schemat har gjort det svårt i vissa fall. Det har varit svårt när mentorstid 
hamnat samtidigt som andra lektioner eller att eleverna varit på väg till slöjden. 
 
Framåt vill arbetslaget jobba för att eleverna tar ett betydligt större ansvar för den dator de har till förfogande 
under sin tid på Viktoriaskolan. Den ska tas med till skolan och den ska vara laddad eller att eleven har med 
sig laddaren till skolan. 
Att lära eleverna att ta ansvar för penna, suddgummi och linjal. Vi delar ut en omgång av dessa i början av 
terminen. Om man tappar bort något av detta får man själv köpa nytt på ett utvalt ställe på skolan. 
Kan datorkontrakten förnyas varje år? Så att alla föräldrar kommer på första föräldramötet för varje årskurs. 
 
 
Tabeller 
Nedan följer resultattabeller om framgångsrikt ledarskap från enkäten Hur bra är Viktoriaskolan? 
2021. Först kommer elever f-9 och sedan lärare och vårdnadshavare. Svarsalternativen varierar 
mellan 1-4, där 1 betyder att den svarande inte håller med alls och 4 betyder att den svarande 
håller med helt och fullt. Siffrorna inom parentes är förra läsårets resultat. 
 
Ansvar - elever, medeltal        
1=instämmer inte alls 4= instämmer helt 

 år f-3 år 4-6 år 7-9 

Jag följer skolans 
regler 

 

 
3,73 

 
3,56 

 
3,67 

Jag följer 
grundstruktur för 
lektion 

 
-- 

          3,42 3,76 

Jag kommer i tid 
till lektionerna  

 
3,62 

 
3,52 

 
3,56 

Jag gör det som 
lärarna har 
planerat på 
lektionerna 

 
2,9 

 
3,6 

 
3,65 

Jag får vara med 
och påverka vad 
vi ska göra på 

lektionerna 

 
2,9 

 

3,39  
3,37 

Jag bidrar till att 
vi har arbetsro 

under lektionerna 

3,51 
 
 

3,4 3,55 

 
Ansvar - pedagogerna, medeltal 
1=instämmer inte alls    4= instämmer helt  
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 år f-3 år 4-6 år 7-9 

Skolan har ett väl 
fungerande besluts- 
och ansvarssystem 

 
3,1 

 
3 

 
3,38 

Pedagogerna tar 
ansvar för sitt 
ledarskap i 
klassrum/grupp 

 
3,91 

 
3,62 

 
3,75 

Eleverna får träna 
på att ta ansvar för 
sitt lärande 

 
3,83 

 
3,12 

 
3 

Eleverna har 
inflytande över sin 
skolsituation 

 
3,25 

 
3,25 

 
3,12 

Eleverna får öva sig 
i att delta i 
demokratiska 
processer 

 
3,58 

 
3,12 

 
3,5 

Lärarna har god 
kompetens och 
höga förväntningar 
på sina elever 

 
3,75 

 
3,62 

 
3,88 

 
 
 
Bedömning och analys!
 
Generellt är siffrorna höga (över 3,0) i de flesta frågor i alla tre stadier samt för pedagogerna vilket 
får ses som ett gott resultat. Frågan om eleverna själva kan vara med och påverka lektionen ligger 
i f-3 under 3 (2,9) medan den i övriga stadier ligger med marginal över 3. En förklaring kan vara att 
de yngre eleverna i f-3 har svårare att se på vilket sätt de kan påverka då mer av lärarstyrd 
undervisning hör till åldern. Glädjande att både 4-6 och 7-9 håller helt eller delvis med om att de får 
vara med och påverka lektionerna. Även om möjligheten att påverka mer av sin skolsituation ökar 
med ålder och förmåga till ansvar är det viktigt att även de yngre eleverna får syn på olika sätt att 
påverka.  Till viss del handlar det om att läraren påminner eleverna om och är tydlig med vilka 
inslag i undervisningen eleverna själva faktiskt kan påverka.  
 
Förbättringsområden och åtgärder  
 
Med ansvar menar vi att eleverna inkluderas och görs delaktiga (inkl. elever med NPF-diagnoser och elever 
med särbegåvning) på ett sätt som fungerar för dem, stärker och utvecklar dem. Genom att inkluderas 
tränas de även i förmågan att ta ansvar.   
 
Viktoriaskolan kommer under läsåret 2022-2023 att arbeta med att: 
1. Eleverna inkluderas och görs delaktiga i planering och utvärdering av undervisningen. 
2. Arbeta i kollegialt lärande med uppföljning kring det vi lärt föregående två läsår om NPF, för att 

”sätta” de ”verktyg” vi lärt oss om för att än bättre kunna möta fler elever. 
3. Elevråden har ytterligare områden att ansvara för, vara delaktiga i och driva - i samverkan med 

klassråd/fritidsråd.. 
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5. Kreativitet 

Pedagogerna på förskolan/skolan vänder sig till hela människan i mötet med barns/elevers 
kreativitet med hjälp av rörelse, leken, varierat lärande och kulturen/estetiska läroprocesser. 
Fokus denna period ligger på att utveckla kulturprofilen och estetiska läroprocesser.  

Genom att starta i att identifiera behoven, sätta upp konkreta och mätbara mål och kriterier kring 
dessa för elevgrupper och stadiet. Vi fortsätter arbetet med hjälp av 3U-modellen. 
Vi lyfter som helhet och skola följande bitar för att sedan sätta detaljer arbetslagsvis: 
- kulturprofil 
- estetiska lärprocesser 
- varierat lärande och utomhuspedagogik 
 
Arbetslag fritids !
 
Genom att starta i att identifiera behoven, sätta upp konkreta och mätbara mål och kriterier kring 
dessa för elevgrupper och stadiet. Vi fortsätter arbetet med hjälp av 3U-modellen. 
Under året har en arbetsgrupp bestående av personal från skola, fritids och förskolan samlats för 
att se hur ateljén på Björken ska användas. Pedagogerna på fritids har framfört att det finns ett 
stort behov i elevgruppen att ha ett utrymme där skapande och kreativitet får ta uttryck. Processen 
fortsätter kring ateljén då det under året upptäckts att behovet av en reträttplats.  
Då processen med ateljén inte är slutförd så valde pedagogerna att skapa ett mindre utrymme i f-
klassens grupprum. Där har pedagogerna ställt i ordning en bokhylla med material för eleverna att 
skapa fritt med. Detta har lett till ökat självförtroende och glädje i skapandet hos eleverna. 
 
Vi arbetar med estetiska lärprocesser och varierat lärande och utomhuspedagogik) 
Fritidsverksamheten på Viktoriaskolan har en friluftsprofil , därför genomsyrar hela vår verksamhet av 
utomhuspedagogik. Verksamheten har estetiska lärprocesser i det mesta såsom skapande i olika material, 
musik, dans, teater, lek, naturupplevelser. 
 
Arbetslag f-3 !
 
F-klass har gjort morgonpromenader, övriga klasser har haft rörelsepauser under lektionstid och 
t.o.m. rastdans på skolavslutningen. 
Rastaktiviteter och rastboden har varit positivt. Det har hjälp de elever som har svårt att komma in i 
någon lek. Nackdelen är att det tar mycket tid från fritidspersonalens möjlighet att vara med i 
klass/barngrupp på lektionstid. 
Det gäller att se över rastschemat till hösten så det blir hållbart för alla. 
 
Det har varit bra att 2:orna bytt skolgård. Det räcker med två klasser på lilla gården. Eleverna har 
haft mer utrymme för sina lekar och konflikterna har blivit färre. 
 
F-3 vill utveckla sättet att redovisa sina kulturarbeten, inte bara en uppvisning eller show. Tänk 
nytt! Alla klasser kanske inte måste göra på samma sätt. Vi funderar på vilka alternativ som är 
lämpliga för vår åldersgrupp. Anpassa tex genom att spela drama utomhus, vilken F-1 provade på i 
vår. Redovisa/läsa för förskolan och andra stadier. Ex gemensam sagoskrivning: förskolan ritar en 
bild, lågstadiet gör en personbeskrivning, mellanstadiet skriver problem och lösning och högstadiet 
sammanställer allt till en saga. 
 
Arbetslag 4-6  
 

Arbetslaget förutsätter att alla på skolan vill dela med sig och tar tillvara på positiv kreativitet. 
Arbetslag 4-6:s mål är att skapa lärsituationer som är glädjefyllda och leder till kreativitet. 
Arbetslaget arbetar med ett nyfiket förhållningssätt till kunskap och lärande samt låta detta spilla 
över på eleverna. 
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Arbetslagets mål med undervisningen har varit att ge elever baskunskaper som de uppmuntras att 
använda. Baskunskaper hjälper eleverna att hitta kreativa lösningar i olika sammanhang, vilka de 
möter i såväl skola som vardagsliv. 
 
Då läsåret började mitt under pågående pandemi fick arbetslaget utgå ifrån att klasserna inte 
kunde blandas under kulturtiden. Klasserna fick möta de olika kulturämnena klassvis. Under den 
första perioden var temat “Att göra skillnad”. Då arbetade klass 6 med att göra en film om 
mobbing. Eleverna skapade ett eget manus och filmade sedan in scen för scen. Där fick eleverna 
möjlighet att visa sin kreativitet på ett mycket konkret sätt.  
Under den senare temaperioden var fokus “Ett fett bra liv”. Då fick klass 6 utforma egna danser till 
föreställningen Fett. Klass 4 och 5 arbetade med musik och drama till samma föreställning. 
Kulturarbetet har resulterat till att flera elever upplever att de ökat sin självkänsla och 
självförtroende, trygghet att kunna visa kunskap och uttryck.  
 
Eleverna i 4:an har i projektet Dagboken - svenska, på ett kreativt sätt varit med i 
planeringsprocessen. Eleverna har sedan fått prova på och genomföra uppgiften, därefter fått 
utvärdera planeringsprocessen, vara med och förbättra instruktionen, omprövat och förbättrat i en 
kreativ löpande utvecklingsprocess. Detta arbete har lett till att eleverna har fått fram en 
instruktionsstruktur de blivit alltmer nöjda med. Det har i sin tur lett till ökad måluppfyllelse för alla.  
 
Eleverna i 4-6 har utifrån sitt intresse av Youtube fått testa på att Vlogga. Uppgiften grundar sig i 
elevernas kreativitet för att testa egna ideer som man själv producerar.  
 
Eleverna har fått hitta kreativa lösningar när de valt musik och sedan gjort en dans på idrotten som 
en uppgift i området takt och rytm. Detta var en välfungerande kul uppgift. 
 
Arbetslaget fortsätter att arbeta med bas- och färdighetskunskaper som grund för att eleverna ska 
kunna utveckla och uttrycka sin kreativitet ännu mer.  
 
Arbetslag 7-9  
 
Varje lärares mål med undervisningen är att ge elever kunskaper som de uppmuntras att använda 
och sätta samman för att hitta kreativa lösningar i olika sammanhang som de möter i såväl skola 
som vardagsliv. Faktakunskaper är en grundläggande förutsättning för att kunna vara kreativa. 
Kunskapen kan således fördjupas. 
Arbetslag 7-9 har jobbat med att variera lärandet utifrån vad vi lärt oss tidigare under kollegialt 
lärande, t.ex. lektionsdesign och multimodala arbetssätt.  
 
Tabeller 
Nedan följer resultattabeller om elevinflytande från enkäten Hur bra är Viktoriaskolan? 2021. Först 
kommer elever f-9 och sedan lärare och vårdnadshavare. Svarsalternativen varierar mellan 1-4, 
där 1 betyder att den svarande inte håller med alls och 4 betyder att den svarande håller med helt 
och fullt. Siffrorna inom parentes är förra läsårets resultat. 
 
Kreativitet - elever, medeltal        
1=instämmer inte alls 4= instämmer helt 

 år f-3 år 4-6 år 7-9 

Lärarna ser till att 
lektionerna är 
varierade, att vi får 
arbeta och lära på 
olika sätt 

 
3,63 

 
3,26 

 
2,93 
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 år f-3 år 4-6 år 7-9 

Vi får/lärarna ger 
möjlighet till att 
samtala och diskutera 
på lektionerna. 

 
 

3,51 

 
3,34 

 
3,32 

 
 

Lärarna är 
uppmärksamma på 
mina och 
klasskamraternas 
åsikter 

 
 

3,64 

 
 

3,39 

 
 

3,39 

 
 
Kreativitet - pedagogerna, medeltal 
1=instämmer inte alls 4= instämmer helt 

 år f-3 år 4-6 år 7-9 

Elevernas intresse, 
nyfikenhet och 

kreativitet tas till vara i 
undervisningen 

 
3,5 

 
3,5 

 
3 

Undervisningen ger 
eleverna möjlighet att 
uppleva, gestalta och 
kommunicera genom 

olika estetiska 
uttrycksformer 

 
3,5 

 
 

3,12 

 
 

3,25 

Undervisningen är 
varierande med hjälp av 

metoder och material 

 
3,7 

 
3,5 

 
3,37 

 
 
Bedömning och analys:  
 
Vi ser i enkätsvaren att alla elever i de olika stadierna svarar minst 3 på alla påståenden förutom den som 
handlar om att lärarna ser till att lektionerna är varierade. Där svarar eleverna på 7-9 under 3 (2,9). Under 
vårterminen börjar skolan arbeta kollegialt med estetiska lärprocesser som syftar just till att förbättra den 
varierande undervisningen i klasserna. Vi ser i frågan om elevernas inflytande och delaktighet (under 
rubriken ansvar) att eleverna på 7-9 där svarar över 3. Att eleverna känner sig delaktiga och att de har 
inflytande över lektioner är en god förutsättning för att fortsatt förbättra variationen på innehåll och upplägg.   
I jämförelse mellan elevernas och lärarnas svar på enkäten ser vi en liknande bild förutom i fråga om 
variationen. Lärarna hamnar markant högre än eleverna på 3,37.  
 
Förbättringsområden och åtgärder  
 
Viktoriaskolan kommer under läsåret 2022-2023 att arbeta med att: 
 
 

• Under ledning av rektor och förstelärare arbeta kollegialt med estetiska lärprocesser som syftar just 
till att stärka det varierande lärandet.  
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6. Måluppfyllelse och betygsstatistik 
 
Vi kommer här att redovisa måluppfyllelse och betygsstatistik för ett antal ämnen i skolår 3, 6 och 9; samt 
elevernas behörighet till gymnasiet och samlade meritvärde i slutbetyget år 9.  
 
På grund av covid-19 har inte nationella prov genomförts i sin helhet i Sverige. Därav finns inget att redovisa 
kring detta i år. 
 
Måluppfyllelse skolår 3 
 

 måluppfyllelse 

Matematik 22 av 25 elever nådde kunskapskraven för skolår 3. 
Sv/SVA 23 av 25 elever nådde kunskapskraven för skolår 3. 

 
De elever som inte nådde kunskapskraven för skolår 3 kommer att följas upp kring och få extra 
stöd under starten i mellanstadiet. 
 
Betyg skolår 6 
 
 
Skolår 6 Antal elever per betygsnivå och ämne 
 

 A B C D E F - 
Matematik 0 1 3 4 4 4 0 
Sv/SVA 0 0 3 4 8 1 0 
Idrott 0 0 2 11 1 2 0 
Musik 0 1 4 1 10 0 0 
NO (Bi) 0 0 5 1 8 2 0 
NO (Fy) 2 2 2 5 5 0 0 
NO (Ke) 1 0 3 7 4 1 0 

 
 
 
Betyg skolår 9 
 
 
Skolår 9 Antal elever per betygsnivå och ämne 

 A B C D E F - 
Matematik 1 1 1 1 11 1 1 
Sv/SVA 5 2 3 3 2 1 1 
Idrott 2 4 6 3 1 0 1 
Musik 3 4 3 5 1 0 1 
Biologi 2 2 4 2 5 1 1 
Fysik 1 1 2 6 5 0 1 
Kemi 2 1 3 4 5 0 1 

Totalt 17 elever i År 9 
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En elev i År 9 har haft anpassad studiegång i ämnena kemi och fysik. 
 
 
Godkända i samtliga ämnen (som ingått i deras studieplan) 

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

82% 61,9% 55% 78,3 % 82,6 % 70,8 % 68 % 82,4 % 84 % 96 % 87 % 75 % 55,5 % 

 
 
Behöriga att söka till gymnasiet 

 
 
 
 
 
Meritvärde slutbetyg skolår 9 

221 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

218,5 198,2 217,5 226,8 231,0 223,9 226,3 237 

    … 
tjeje

r 

249 
killar 

243,4 
tjejer 

197,8 
killar 

246 
tjejer 

220 
killar 

203,
5 

tjejer 

244,2 
killar 

226,5 
tjejer 

226 
killar 

251 
tjejer 

216 
killar 

 
 
Det genomsnittliga meritvärdet för en skola räknas fram genom att lägga samman varje elevs 
poäng delat med antalet elever. Betygspoängen räknas på sexton ämnens betyg där A=20, 
B=17,5, C=15, D=12,5, E=10 och F=0. För elever som läser moderna språk får detta räknas med 
som ett sjuttonde ämne, från och med läsår 2015/2016. (siffran inom parentes är med beräkning 
enligt gamla reglerna).  
 
Bedömning/analys 
Under året 2021 ser vi en kraftig ökning i procent av andel elever med godkända betyg i jämförelse med 
föregående år. Vi behöver gå tillbaka till 2017 och dessförinnan 2014 för att hitta samma höga snitt. Detta är 
såklart glädjande även om det inte går att fastslå något trendbrott än. I åk 6 är det matematiken som har flest 
underkända elever, något som vi även sett i andra klasser. Överlag ser vi att det är i framförallt just 
matematiken och engelskan som kommer vara de största utmaningarna framöver.  
Även meritvärdet höjs från det senaste året och är tillbaka på ungefär den nivå den legat på tidigare år. Ett 
tydligt tecken på att förra årets minskning i meritvärde inte var någon återkommande trend.  
 
 
 

Örebro 2022 - 08 - 31 
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2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

88% 76,2
% 

60% 87 % 82,6 % 83,3 % 80 % 82,4 % 84 % 100 % 100 % 95 % 77,8 % 


