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Systematiskt  kvalitetsarbete  2018-2019 
 
Det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2018-2019 bygger på resultat, rapporter och 
enkätsammanställningar från läsåret 2017-18.  
 
 

1. Vision   
 
Våra elever ska ges de bästa möjliga förutsättningarna att utveckla sina kunskaper och 
förmågor för att möta framtiden, det samhälle de lever i och för att aktivt kunna delta i de 
demokratiska processerna.  
 
Våra elever ska utvecklas till ansvarstagande, kreativa individer med en god självkänsla.  
De ska få en förtrogenhet med naturen och förståelse för hur de kan vara med och påverka 
den miljö de lever i.  
De ska få kunskaper om hur de kan påverka sin hälsa på ett positivt sätt. 
 
På skolan arbetar vi därför med att skapa  
 

 ett socialt klimat som gör att de elever som går på vår skola känner trygghet och 
respekt och därmed kan utveckla en god självkänsla. 

 en elevaktiv, undersökande verksamhet  
 delaktighet 
 en god miljö för lärande och utveckling av förmågor 

 
 

 En utvecklande social gemenskap  
 som bygger på öppenhet och förtroende 
 där alla trivs och känner trygghet,  
 där alla blir sedda, känner sig respekterade och lika mycket värda.  
 där ingen blir diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. 
 som bygger på tydliga sociala spelregler 
  Arbetet med att skapa ett gott socialt klimat på vår skola beskrivs i vår 

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling. 
 

 
 En elevaktiv, undersökande och kreativ verksamhet  

 som ger alla elever förutsättningar att minst klara kunskapskraven och 
som ger dem möjligheter att nå de högre kunskapsnivåerna. 

 som bygger på att ta vara på våra barns nyfikenhet och lust att lära, 
 som ger eleverna utmaningar, 
 som tränar dem att lösa problem,  
 som ger dem redskap att själva skaffa information 
 som bygger upp elevernas förmåga att ta eget ansvar och egna initiativ. 

  
 Delaktighet 

alla elever ska kunna  
 framföra åsikter och synpunkter, 
 kunna komma med idéer och förslag och veta att de blir tagna på allvar  
 kunna ha inflytande och känna sig delaktiga i arbetet i förskoleklass och skola och 

fritidshem 
 känna till rättigheter, skyldigheter och förväntningar  
 uppleva och förstå att de kan ta ansvar för sitt skolarbete och sin egen miljö. 

 
Fungerande klassråd, elevråd och miljöråd ska finnas på skolan 
 
  



 
 Möjlighet för alla att få en god utvecklings- och lärandemiljö 

alla elever ska stimuleras att nå eller överträffa sina kunskapsmål i alla ämnen utifrån 
höga förväntningar och individuella behov 
 
 I början av varje termin går vi igenom samtliga barns behov,     
 Vi kartlägger regelbundet vilka elever som är i behov av stöd i någon form,  
 Vi har regelbundna möten i Elevhälsogruppen där specialpedagog, kurator, skolsköterska 

och rektor ingår  
 Vi  har varje termin elevgenomgångar för att se över behoven av resurser, 
 Vi upprättar åtgärdsprogram för de elever som har behov av särskilt stöd 
 Varje elev i åk 4-6 får regelbundet individuella målsamtal med sin lärare för att få stöd att 

lära sig se sina egna behov och kunna hitta sitt eget mål.  
 I åk 6 kan målsamtalen ske enskilt eller i grupp.  
 Vid behov gör specialpedagogen en kartläggning av elevens inlärningssituation. 

 
 
 
Vår utbildning ska ha en tydlig inriktning mot vår profil Natur- hälsa- miljö - ett ekologiskt 
synsätt 
 

Eleverna ska få en ekologisk grundsyn och en förståelse för sin egen roll i samspelet miljö- 
natur- människa.  
Eleverna ska ges möjlighet att känna förtrogenhet med naturen.  
De ska få  kunskap om faktorer som kan påverka deras hälsa positivt.  

 
 
 

Inriktningen mot vår profil ska förtydligas genom att 
 
             vår skola är medlem i Grön Flagg.  

       vi sätter upp miljömål som alla elever känner till och arbetar för att leva upp till. 
       vi källsorterar och komposterar. 
       vi har ett miljöråd som sammanträder varannan vecka. Miljörådet består av elever från varje 
       år och rum och arbetar för en trivsam yttre och inre miljö. Miljörådet tar upp frågor som lyfts   
       vidare från klassråden. 
       all personal naturligt tar in miljöaspekten i samtal under dagen. 
       det i möjligaste mån serveras ekologisk mat på skolan.  
       vi har temadagar om mat/ hälsa i samband med miljömål som relaterar till mat/hälsa 
 

Utomhuspedagogik ska bedrivas på ett sätt som 
       väcker våra elevers nyfikenhet och kreativitet, 
       ger en vana att vara ute i naturen, 
       ger en förtrogenhet med naturen, 
       tränar samarbete och sociala spelregler 
       tränar att se sammanhang och helheter i naturen 
       låter våra elever ha regelbundna ”utedagar”.  
 
 
 

 
För att åstadkomma den goda utvecklings- och lärandemiljön på vår skola utgår vi från att: 
 

 Målen tydliggörs i dialog med elever, personal och föräldrar. 
 Utbildningen planeras, följs upp och utvärderas kontinuerligt.  
 Den sociala öppenheten präglar vår verksamhet. 
 Samverkan och flexibilitet är en naturlig del i arbetet. 
 Personalen har den kompetens som behövs för att utbilda barnen enligt våra intentioner. 
 Alla barn har en nyfikenhet att lära sig och en förmåga att bygga kunskap. 
 Våra sociala spelregler ska vara tydliga och hjälpa till att skapa arbetsro 



UTVÄRDERING AV VERKSAMHETENS PRIORITERADE MÅL 2017- 2018 finns i 
Kvalitetsredovisning 2017-18. 

Under läsåret 2017-18 har verksamhetens prioriterade mål varit: 

  

Skolans profil: 
Mål: Skolans profil ska vara synlig i det dagliga arbetet och finnas med vid all planering, oavsett område. 

  

Allas möjlighet till en god utvecklings- och lärandemiljö: 
Mål: All personal ska se till varje elevs styrkor och bygga på dem. Alla elever ska ges utmaningar på den 

nivå de befinner sig. På fritids ges utmaningar på gruppnivå utifrån individbehov.  

 

Kunskapsmålen: 

Kvalitetsutveckling grundskola: 

Under läsåret ville vi fokusera på: 
 - Att i personalgruppen lära oss mer om arbetet med särskilt begåvade elever 
 - Öka andelen elever som når godkänt i läsförståelse (åk3) eller når de högre betygen (åk 6). 
 - Stärka språket, med fokus på begreppen. 

 

Normer och värdegrund: 

Nya målen finns i skolans Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 

  

Kvalitetsutveckling fritids: 
Fritidspedagogerna deltar under året i fortbildningen Fritidshempedagogik som anordnas av Karlstads universitet. 
Kartläggningsarbetet som påbörjades 2015-16 fortsätter. . 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



Förutsättningar/organisation 2018-2019:  

På Natur och Miljöskolan finns en förskoleklass samt årskurs 1 -6. 
 
 Förskoleklass:  
Inför höstterminen 2018 var 20 elever inskrivna i förskoleklassen 
Två pedagoger, förskollärare, ska  vara huvudansvariga för gruppen. Ytterligare en pedagog kommer att vara 
knuten till förskoleklassen viss tid. Gruppen kommer vid olika tillfällen delas upp för att kunna möta de enskilda 
barnens behov.  
Satsning på att utveckla sociala förmågor, språkmedvetenhet enligt Bornholmsmodellen samt matematisk 
medvetenhet. 
Några av timmarna kommer en av fritidspedagogerna som också är idrottslärare att vara delaktig när det gäller 
kartläggning av motoriska förmågor och behov. 

 
Under läsåret avsätts tid för planering, verksamhetsutveckling samt kompetensutveckling för pedagogerna i 
förskoleklassen. 

 
Pedagogisk personal i FK 
En pedagog med behörighet att undervisa i förskoleklass har ansvaret för undervisningen i förskoleklassen där 
ytterligare en pedagog med lång erfarenhet från arbete i förskola kommer att undervisa. Ytterligare behöriga 
pedagoger med kommer att ha viss undervisningstid förlagd till förskoleklassen. 

 
 
Grundskolan  - År 1-6 
 
Åk 1:    20 elever  
åk 2:    20 elever  
åk 3:    21 elever  
åk 4:    21 elever 
åk 5:    19 elever  
åk 6:    14 elever 

 
 
Pedagogisk personal åk 1-6: 
11 pedagoger , motsvarande 11,7 tjänst, undervisar i fsk – åk 6. Varav 1,35% tjänst i fsk. 
8,3 lärare per 100 elev, 12 elever/lärare 
 
Lärarna i musik och idrott undervisar endast sitt ämne. 
De flesta pedagoger är behöriga i de ämnen som de undervisar i. Undantaget hemkunskap och textilslöjd. 

 
Pedagogisk resurspersonal, motsvarande 4,24 tjänster, är anställda inom verksamheterna grundskola, 
förskoleklass och fritidshemmet. 
Tillsammans med pedagogerna i klasserna innebär det att det under läsåret finns 8,8 vuxna per 100 elever, 11,4 
elever/ personal . 
 
Två specialpedagoger är anställda på 40% vardera. 
 
 
 
 
 
 
Fritidshemmet 

 
På skolans fritidshem har ca 90 barn skrivits in inför ht-18. 6 fritidspedagoger motsvarande 4,03 tjänst kommer 
att arbeta i barngruppen på morgonen och under eftermiddagarna. Av fritidspedagogerna är två behöriga. 
Till 4,03 tjänster kommer ytterligare 0,4 tjänst då personal från köket ansvarar för frukost och mellanmål. 
Två resurspedagoger finns som stöd för elever på Vågens och Brisens fritidsavdelningar. 
 
 
På fritidshemmet pågår ett kvalitetsutvecklingsarbete som kommer att fortsätta under läsåret 2018-19. 
Fritidspedagogerna deltar under året i SPSM:s fortbildning NPF och handleds av en av skolans 
specialpedagoger. 
Tid ska avsättas för att ge fritidspedagogerna möjlighet till gemensam planering. 
 
 



Pedagogisk personal fritidshemmet: 
 
Samtliga eftermiddagar kommer två fritidspedagoger att arbeta på var och en av de tre fritidsavdelningarna 
”Kulingen”, ”Brisen” och ”Vågen”. Alla utom en personal har deltid på fritids i kombination med andra tjänster. Två 
personal från köket har hand om frukost respektive mellanmål varje dag. På Vågens och Kulingens fritids 
kommer resurspedagoger att finnas med i grupperna, på Vågens fritids en anställd med arabiska som 
modersmål. 
 
Totalt kommer 32 personal att vara anställda på skolan 2017-18. 
4 av de 27 tjänsterna innehåller arbetsuppgifter som lokalvårdare, skolskjutschaufför, måltidspersonal och 
vaktmästare 
 
Ledning 
Skolan har en rektor tillsatt på 85% tjänst. 
En ledningsgrupp kommer att finnas läsåret 2018-19 bestående av rektor, två lärare och en fritidspedagog. 
 
 
Lokaler 
Natur och Miljöskolan är en liten skola med en utemiljö som ger stora möjligheter till rastaktiviteter och kreativitet.  
Skollokalerna finns inrymda i tre olika hus på gården. Ena huset inrymmer tre klassrum för åk 1-3 och en 
avdelning för förskoleklass och fritidshem för de yngre barnen. Där finns också grupprum, bibliotek och kontor. 
 
Andra huset består av tre klassrum för åk 4-6 samt en fritidsavdelning för de större barnen. I fritidsdelen finns 
utrymme för textilslöjd.  

 
Träslöjdsundervisning bedrivs i ett tredje fristående hus. 

   
Matsal finns i en angränsande lokal. 
Idrottslokal hyrs av Åmåls Tennisklubb under vintermånaderna. 

 
 
 

 
 

 
3.  Våra prioriterade mål 2018-2019: 

 
 

Skolans profil: 
 
Mål: Skolans profil ska vara synlig i det dagliga arbetet och finnas med vid planeringen, oavsett område. 
 
Under läsåret vill vi särskilt fokusera på: 

- Hälsa 
- Fler lärandetillfällen utomhus 
- Arbeta vidare med och använda idébanken för utomhuspedagogik 
- Synliggöra skolans profil för elever, vårdnadshavare och utomstående samt öka elevernas medvetenhet 

kring hälsa och miljö. 

Genom att t ex: 

- Regelbundet sätta upp och jobba med mindre miljömål i klasserna, ”Klassens miljömål”, under läsåret 
inriktat mot hälsa. 

- Kollegial fortbildning kring aktiviteterna i vår utomhusbank 
- Uppdatera hemsidan med: 

”Rullgardin”/annan meny där verksamhetens hälso- och miljöarbete redovisas, både på elev-, personal- 
och enhetsnivå.  
Redovisning av aktiva inköp gällande mat, städprodukter mm. 

 
 
Allas möjlighet till en god utvecklings- och lärandemiljö: 
 



Mål: All personal ska se till varje elevs styrkor och bygga på dem. Alla elever ska ges utmaningar på den 
nivå de befinner sig. På fritids ges utmaningar på gruppnivå utifrån individbehov.  
 
Under läsåret vill vi särskilt fokusera på: 
 

- Elevernas medvetenhet om sitt lärande och sin utveckling samt hur de själva kan påverka detta. 
- Att gemensamt, personal och elever, arbeta för att skapa lugna och ändamålsenliga lärmiljöer. 

 
Genom att t ex: 

- Förtydliga kunskapskraven, vad man ska lära sig och varför. 
Involvera eleverna mer i grovplaneringen av ett arbetsområde. 

- Avsätta tid för mitt mål/mitt val. 
- Se över lokalanvändning, vilka förbättringar kan vi göra. 

Diskussioner kring utformning av den fysiska miljön. 
- Diskussioner med eleverna kring deras eget ansvar för att skapa en god lärmiljö. 

 

Kunskapsmålen: 
 
Mål: Vi ska ha höga förväntningar på eleverna utan att öka stressen och skapa betygshets. 

Under läsåret vill vi särskilt fokusera på: 

- Bedömning i små, för eleven, hanterbara steg.  
- Att variera våra bedömningsformer så att alla elever ges möjlighet att på bästa sätt visa sina förmågor. 

 

Genom att t ex: 

- Diskutera fram en gemensam vokabulär kring hur vi bäst pratar om kunskapskraven för att 
avdramatisera kunskapskrav och betyg. 

- Föra regelbundna pedagogiska och didaktiska diskussioner kring hur vi gör bedömningar hanterbara för 
varje elev. 

- Informera elever och vårdnadshavare om nationella prov, betyg och stress 

 

 

Normer och värdegrund: 

Nya målen finns i skolans Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 

 

 
 
 
Kvalitetsutveckling fritids 
 
Mål: Att öka kunskapen kring elever med särskilda behov 
        Ökad kunskap om digitalisering i fritidshemmet 
 
Under läsåret vill vi särskilt fokusera på: 
 

- Att lära mer om olika funktionsnedsättningar och vad det kan innebära för elever samt hur man kan 
anpassa fritids verksamhet utifrån elever med funktionsnedsättning. 

- Hur vi kan använda digitala resurser på fritids 
 
Genom att:  

- Delta i SPSM:s grundkurs om NPF under läsåret. 
 
Dessutom fortsatt arbete med kartläggning och verksamhetsplan med utgångspunkt i de nya riktlinjerna för 
fritidshemmet. 
 



Kvalitetsutveckling förskoleklassen: 

Mål: Att synliggöra förskoleklassens verksamhet. 
        Att skapa planeringar med tydliga, utvärderingsbara mål. 
         

Under läsåret vill vi särskilt fokusera på: 

- Att med utgångspunkt i Läroplan för förskoleklassen skapa tydliga planeringar för förskoleklassen samt 
regelbundet utvärdera arbetet. 

- Att hitta vägar för att informera vårdnadshavarna om förskoleklassens verksamhet och elevernas 
kunskapsutveckling 

- Att i ökad utsträckning involvera eleverna i undervisningens mål, innehåll och arbetssätt. 

Genom att: 

- Övergripande planeringar finns tillgängliga på Skolplattformen  
- På olika sätt redovisa arbetet i förskoleklassen 
- Genom att utgå från elevernas behov, intressen, tidigare kunskaper och erfarenheter involvera dem i 

planeringen av ett arbetsområde.  
(Vad ska vi lära oss? Varför ska vi lära oss detta? Hur ska vi lära oss?) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



BILAGA 5 

MATRIS  VÄRDEGRUNDSARBETE / ELEVERS ANSVAR OCH INFLYTANDE  

ÅK f-3  

 (2016-2017) 

År Personligt 
ansvar för 

studier och 
arbetsmiljö. 

Inflytande över 
utbildning och 

det inre arbetet i 
skolan. 

 

Demokratins 
principer och 
arbetsformer. 

Människors 
egenvärde 

Likabehandling Omsorg för 
närmiljön i och 
utanför skolan. 

F Väntar på din tur. 
Lyssnar på dina 
kamrater och din 
Ställer saker på 
rätt plats. 
Hänger upp dina 
kläder.Ställer 
skorna på 
skohyllan.  
Får med mappen 
hem. 

Väljer och fullföljer 
en aktivitet. 
 

Väntar på din tur. 
Lyssnar på dina 
kamrater och din 
lärare.Berättar om 
vardagshändelser i 
större grupp.Deltar i 
klassråd.  
Förstår och deltar i 
majoritetsbeslut. Kan 
samtala om normer 
och regler i vardagen 
och ge exempel på 
varför de kan 
behövas. 

Visa 
hänsyn till 
de andra i 
min grupp. 
Tar hänsyn 
till barns 
olikheter 

Visa omtanke om 
andra. 
Säger till en vuxen 
när någon 
behandlas illa.  

Är rädd om mina 
och andras saker. 
Kan ge exempel 
på något som är 
bra för miljön. 

1 Räcker upp 
handen när du vill 
prata och väntar 
på din tur. 
Har ordning på din 
egen penna och 
ditt sudd. 
Känner till att det 
finns mål. 

Väljer uppgift 
bland några givna 
arbetsuppgifter 
Tar del av ett 
arbetsområdes 
innehåll.. 
 

Deltar i klassråd.  
Tar ställning i 
omröstningar. 
Löser en gemensam 
uppgift med stöd av 
en vuxen. Accepterar 
majoritetsbeslut. Följa 
normer och 
gemensamt 
framtagna regler. 
Skilja på rätt och fel i 
vardagen. 

Visa 
hänsyn till 
de andra i 
min klass. 
 Tar 
hänsyn till 
barns 
olikheter 

Visa omtanke om 
andra. 
Använder ett 
vårdat språk 
 

Är rädd om 
skolans 
gemensamma 
saker. Känner till 
att skolan har 
miljömål. Kan ge 
några exempel på 
bra miljöval  

2 Ger mina 
klasskamrater 
arbetsro. 
Lyssnar på och 
följer lärarens 
instruktioner.  
Känner till något  
aktuellt mål. 

Väljer arbetssätt 
till en uppgift 
Väljer i vilken 
ordning 
arbetsuppgifter 
ska utföras. 
Framför idéer och 
förslag på vad ett 
givet 
arbetsområde kan 
innehålla. 

Deltar i klassråd. 
Framför förslag och 
idéer.  Låter andra 
komma till tals. 
Löser en uppgift 
tillsammans med 
andra med stöd av en 
vuxen. Accepterar 
majoritetsbeslut. 

Visa 
hänsyn till 
de andra i 
min klass. 
Tolerera 
andras 
olikheter 

Använder ett 
vårdat språk. 
Kan visa omtanke 
om andra. 

Reflekterar över 
vad som gör en 
miljö trivsam. Kan 
reflek-tera över 
konse-kvenser av 
ned-skräpning. 
Kan göra några 
medvetna miljöval 
och  omsätta 
valen i 
skolvardagen. 

3 Har med hemupp-
gifter till rätt dag. 
Följer en skriftlig 
instruktion.Kan 
påbörja och 
avsluta arbeten. 
Ber om hjälp vid 
behov.Känner till 
några 
kunskapskrav. 

Väljer sätt att söka 
svar på problem 
eller 
frågeställningar 
 Framför idéer och 
förslag på vad ett 
givet 
arbetsområde kan 
innehålla. 

Deltar i klassråd och 
vet hur det 
organiseras och 
genomförs. 
Accepterar 
majoritetsbeslut.Sam-
arbetar i liten grupp 
för att lösa en uppgift.  
Känner tilll 
barnkonventionen 
och kan ge exempel 
på vad det kan 
innebära.  

Visa 
hänsyn till 
de andra i 
min klass. 
Tolerera 
andras 
olikheter 
 Känna 
empati. 

Använder ett 
vårdat språk. Tar 
avstånd från 
kränkande 
behandling genom 
att inte delta 
aktivt. 
Kan visa omtanke 
om andra 

Medverkar till att 
skapa en trivsam 
miljö. Känner till 
skolans miljömål. 
Kan göra 
medvetna miljöval  
och kan omsätta 
dem i 
skolvardagen.. 

  



MATRIS  VÄRDEGRUNDSARBETE / ELEVERS ANSVAR OCH INFLYTANDE  

Åk 4-6   

(2016-2017) 

År Personligt 
ansvar för 

studier och 
arbetsmiljö. 

Inflytande över 
utbildning och 

det inre arbetet i 
skolan. 

 

Demokratins 
principer och 
arbetsformer. 

Människors 
egenvärde 

Likabehandling Omsorg för 
närmiljön i och 
utanför skolan. 

4 Är medveten om 
vilka färdigheter 
som behöver 
vidareutvecklas 
för ökad 
måluppfyllelse. 
Tar ansvar för 
läxor. 

När möjlighet ges 
kan jag välja den 
arbetsform som 
passar bäst för 
mitt lärande. 
Kan välja sätt att 
redovisa uppgifter. 
 Framför idéer och 
förslag på vad  
arbetsområdet 
kan innehålla. 

Anpassa sig efter 
gruppen.  Lyssnar till 
andras åsikter. Bidrar 
till att föra gruppens 
arbete framåt. Delta 
aktivt i klassråd 

Visa 
hänsyn till 
de andra 
på skolan. 
Tolerera 
andras 
olikheter 
 Känna 
empati. 
 

Använder ett 
vårdat språk. 
Reflekterar över 
hur ord och ut-
tryck uppfattas av 
andra. Tar 
avstånd från 
kränkande be-
handling genom 
att inte delta 
passivt. Tar 
avstånd genom att 
säga ifrån när 
någon behandlas 
illa. Visar omtanke 
om andra.  

Kan i praktisk 
handling visa 
omsorg om miljön. 
Kan göra 
medvetna miljöval 

5 Planerar arbets-
uppgifter och 
uppskattar 
tidsåtgång.   
Under avsatt tid 
arbetar jag med 
att vidareutveckla 
mål jag inte nått. 
Har för-ståelse för 
att och  hur man 
kan förbättra sitt 
resultat.Vara ett 
gott föredöme 

Väljer arbetssätt 
som leder till ökad 
måluppfyllelse. 
Under avsatt tid 
arbetar jag mot 
ökad 
måluppfyllelse. 
Framför idéer och 
förslag på vad  
arbetsområdet 
kan innehålla.  
 

Ger feedback till de 
övriga i gruppen.  
Diskuterar för att få 
fram olika åsikter och 
förbättra arbetet. 
Delta aktivt i klassråd 
och kan med stöd 
leda ett klassråd. 

Acceptera 
att inte alla 
tycker lika.  
Acceptera 
varandras 
olikheter 
Känna 
empati. 
 

Använder ett 
vårdat språk. 
Reflekterar över 
hur jag uttrycker 
mig och hur det 
uppfattas av 
andra. På olika 
sätt hjälper andra 
som utsätts för 
kränkande 
behandling. 
 Visa omtanke om 
andra. 

Kan i praktisk 
handling visa 
omsorg om miljön. 
Kan göra 
medvetna miljöval 

6 Känner till vad som 

krävs för att nå de 

olika 

betygskriterierna. 

Tar egna initiativ för 

att utvecklas vidare. 

Använder olika 

källor/verktyg för 

att lösa problem 

och inhämta 

kunskap. 

Väljer arbetssätt 

och arbetsform som 

leder till ökad 

måluppfyllelse. 

Har förslag och 

idéer om hur 

undervisningen ska 

utformas. 

Har förslag på hur 

jag kan redovisa 

uppgifter. 

Utvärderar mitt 

arbete. 

I grupp ta ansvar för 

hur man löser en 

uppgift. 

Fördelar arbetet i 

gruppen. 

Väljer sätt att redovisa 

uppgifter. Se 

möjligheten att påverka 

vid klassråd. 

Acceptera 

varandras 

olikheter.  

Känna 

empati. 

 

Använder ett vårdat 

språk. Kan 

reflektera över och 

diskutera kring 

förtryck och 

kränkande 

behandling i ett 

vidare perspektiv. 

 

Kan i praktisk 

handling visa 

omsorg om miljön. 

Kan göra medvetna 

miljöval 

 

 


