
Utvärdering av läsårets fokusområden  
Fokusområde 1 Mentorskap  
I fokusområdet gällande mentorskap har vi  arbetat med att utveckla former för 
strukturerade mentorssamtal. 
Fokusområde 2 Digitalisering  
Inom fokusområdet digitalisering har vi arbetat med att koppla It´s learning till den dagliga 
undervisningen för eleverna. 
Fokusområde 2 Tydliggörande pedagogik  
Inom fokusområdet digitalisering har vi arbetat med att koppla It´s learning till den dagliga 
undervisningen för eleverna.  
Fokusområde 4 Interkulturalitet 
För att få en gemensam begreppsbas har vi inom fokusområdet interkulturalitet läst artiklar 
från Skolverket. 
 
Forum har skapats för kollegialt lärande och modellen som Skolverket rekommenderar har 
följts. Modellen innebär att man skapar gemensam förståelse genom litteratur, diskussioner,  
praktik i undervisningen samt återkoppling och utvärdering tillsammans. Periodvis har vi 
träffarna hållits via Teams, vilket försvårat processerna. Metoden som vi använt har varit ett 
effektivt sätt att arbeta på och den kommer vi att använda även framgent. 
 
Arbetet med strukturerade mentorsamtal har påbörjats, men vi behöver fortsatt arbeta med 
systematiken under kommande läsår genom att vi schemalägger samtalen för lärarna.  De 
strukturerade mentorsamatlen har varit effektiva, då problematik hos elever har kunnat 
fångas upp tidigt.  
 När det gäller digitalisering har vi uppnått målet för fokusområdet detta läsår och kommer 
därför inte vara ett prioriterat område i kommande utvecklingsplan. Eleverna använder It´s 
learning som ett verktyg i skolvardagen. 
Inom fokusområdet tydliggörande pedagogik och social tillgänglighet har en stor utveckling 
skett och personalen har haft stort fokus på att tillgängliggöra  lärandet och rasterna för 
eleverna. Lektionerna är tydligt uppdelade i faser med start och avslut och det finns en 
organisation och struktur för rasterna. Då fokusområdet är brett finns det andra ingångar att 
arbeta vidare med under nästa läsår. 
 Målet med en gemensam begreppsbas inom området interkulturalitet har uppnåtts. Nya 
begrepp används i diskussioner och en nyfikenhet har väckts och hur förhållningssättet ska 
vägas in i planeringen av undervisningen. Lärarna har på ett tydligare sätt lyft in perspektiven 
som elever med annan etnisk bakgrund bär med sig. Detta är ett fokusområde som vi 
behöver utveckla ytterligare för att nå läroplanens intention att undervisningen genomsyras 
av ett mångfaldsperspektiv. 
 
Slutsatser och kommande läsårs fokusområden 
Resultaten är överlag goda på gymnasiesärskolan och ett stort arbete för att fortsätta höja 
kvalitén på undervisningen har genomförts under läsåret. Elevhälsopersonalens insatser 
kring lära-känna-samtal i syfte att kartlägga elevens styrkor och behov har varit 
framgångsrikt och elever och vårdnadshavare har uttryckt uppskattning. Under kommande 
läsår behöver vi fortsätta att arbeta kring trygghet och studiero, bl.a. genom fortsatt arbete 
med differentiering i klassrummet och organiserade raster. 
Utifrån analysen av resultaten har vi kommit fram till att vi behöver fortsätta arbeta med de 
områden som vi har processer igång kring. Detta för att befästa, förädla och utveckla 
undervisningen. 
 
Mentorskap Fokus kommer att vara att jobba vidare med att utveckla systematiken kring 
mentorsamtalen samt att utvidga antalet mentorsamtal  i de fall då elever har större behov. 
Ett arbete för att stärka lärarna i mentorrollens alla delar enligt uppdragsbeskrivningen 
planeras också.  
 
Tydliggörande pedagogik Under nästa läsår kommer fokus ligga på språkutvecklande 
arbetssätt i undervisningen samt att fortsätta det påbörjade arbetet med lektionsdesign.  
 
Interkulturalitet För att nå läroplanens intentioner att undervisningen ska genomsyras av 
ett mångfaldsperspektiv behöver vi fortsätta det kollegiala arbetet inom detta område. Nästa 
steg är att lärarna tydligt väver in detta perspektiv i sina pedagogiska planeringar. 
 
 
 
 

           
          

Undervisningens kvalitet  
Generellt är kunskapsresultaten goda och eleverna mår bra på gymnasiesärskolan. De flesta 
elever känner sig trygga och tillgodogör sig undervisningen på ett tillfredsställande sätt. 

Tillsammans i kollegiet har vi läst och startat upp ett arbete utifrån boken ”Lektionsdesign” av 
Helena Wallberg. Under läsåret har dessutom Helena Wallberg föreläst och hållit i workshops 
som vi deltagit i. Kärnan i detta arbete har varit att strukturera planering och genomförande av 
lektioner uppdelat på åtta faser. Detta ligger i linje med tydliggörande pedagogik och 
differentierad undervisning. 

Stor vikt har lagts vid individuella anpassningar under läsåret för att möta eleverna där de är. 
Detta är generellt ett område som lärarna har hög kompetens i. Det har genomförts 
strukturerade och omfattande överlämningar vid mottagande av nya elever. En individuell 
planering finns kring varje elev. Eleverna har också fått besöka verksamheten i den omfattaning 
de har behov av inför skolstart. 

Under läsåret har ett forskningsprojekt tillsammans med Örebro universitet bedrivits kring 
tillgängligt lärande för elever. En del i projeketet har varit att filma undervisningssituationer 
vilket följdes upp med kvalitativa elevintervjuer, där fokus har varit att studera lärandets 
tillgänglighet för eleven. Målet var för forskarna att finna effektiva modeller för tillgängligt 
lärande inom gymnasiesärskolan. Planen vara att fortsätta med forskningen även nästa läsår, men 
tyvärr beviljades inga fortsatta forskningsanslag. I och med detta samarbete har 
gymnasiesärskolan etablerat viktiga kontakter och är positivt inställda till liknande 
forskningsprojekt i framtiden, då väldigt lite forskning kring målgruppen finns.  

Trygghet och studiero 
Resultaten  gällande trygghet och studiero har minskat, 4% gällande trygghet och 2% gällande 
studiero. Under läsåret har ett strukturetat arbete kring rastaktiviteter bedrivits med bland annat 
personalledda pulspass. I undervisningssituationen har lärarna arbetat för att öka elevens 
delaktighet och arbetat med differentierad undervisning. Personaltätheten under rasttid har 
också möjliggjort att fånga upp elever och motverka att konflikter mellan elever uppstår. 

Detta läsår har elevhälsan varit ute mer bland elever och även initierat sytematiska lära-känna-
samtal, vilket har lett till att problem som skulle ha kunnat uppstå fångats upp i ett tidigare 
skede. 

Trots ovanstående insatser har resultaten sjunkit. Pandemin kan ha skapat otrygghet hos en stor 
del av våra elever som har underliggande sjukdomar och haft rädsla för svår sjukdom vid Covid-
smitta. Differentierad undervisning, dvs att eleven får uppgifter på rätt nivå, borde på sikt bidra 
till ökad trygghet och studiero. 

Elevhälsans arbete och kompensatoriska insatser 
Elevhälsopersonalen har under läsåret varit mer synliga i verksamheten. De har genomförst 
systematiska lära-känna-samtal med samtliga åk 1 elever tillsammans med mentorerna. Detta för 
att tidigt kartlägga nätverk, externa kontakter samt behov hos eleverna.  

Elevhälsopersonalen har också initierat ett främjande arbete kring den nya läroplansskrivningen 
kring sexualitet, samtycke och relationer. En barnmorska från Regionen har genomfört en 
kartläggning kring tillgängligheten av stöd från ungdomsmottagningen för elever inom 
gymnasiesärskolan. Ungdomsmottagningens personal har även träffat eleverna och svarat på 
deras frågeställningar. Lärarana har också påbörjat ett kollegialt arbete inför att den nya 
läroplansskrivningen om sexualitet, samtycke och relationer genomförs 1 juli 2022. 

Den upprättade blanketten för anmälan till EHT har använts i för låg utsträckning av 
arbetslagen. Ärendena till EHT från arbetslagen initieras inte på det strukturerade sätt som 
beslutats om. Ett omtag kring detta behöver ske under nästa läsår. Personalen inom EHT måste 
också bolla tillbaka till arbetslagen då inte tillräcklig bakgrund eller någon tydlig frågeställning 
finns i ärendena. 

Elevhälsoarbetet i arbetslagen har utvecklats till viss del. Fler diskussioner kring anpassningar för 
elever sker i arbetslagen i högre grad än tidigare. Det som behöver utvecklas är att inte lämna 
från sig ett ärende till EHT innan insatser har prövats av arbetslaget.  

Fortbildning inom AKK, alternativ, kompletterande kommunikation, har pågått under läsåret, 
vilket höjer kompetensen bland personalen att möta varje elev med fler alternativ till 
kommunikation. 

 

 

                                                                                                                                            

     
     
     
      

Kvalitetsrapport 2021/2022 för gymnasiesärskolan på Tullängs- och Virginska gymnasiet 

Årets resultat 
ÖREBRO KOMMUNS RESULTAT, ANDEL 
(%) 

2021 2022 
T P F T P F 

Andel elever med examen  96 95 96 96* 95* 96* 
Andel elever med examen inom tre år 71 69 73 .. .. .. 
Andel elever med examen inom fyra år  77 76 79 .. .. .. 
Andel elever som anser att det är arbetsro på 
lektionerna 

80 83 78 76 80 73 

Andel elever som känner sig trygga på programmet 93 93 93 93 94 93 

Andel elever som känner till kunskapsmålen i de 
olika kurserna/ämnena 

81 84 79 81 82 81 

Andel elever som anser sig få möjligheter att visa vad 
de kan och vad de lärt sig 

88 89 87 87 88 87 

Andel elever som sällan känner oro inför skolarbetet 53 65 43 55 67 45 

 
PROGRAMMETS RESULTAT, ANDEL (%) 2021 2022 

T P F T P F 
Andel elever med examen 100 100 100 90* 90* 89* 
Andel elever som anser att de får den arbetsro de 
behöver 

87   85   

Andel elever som känner sig trygga i skolan 97   93   

Andel elever som känner att personalen i skolan 
hjälper dem 

95   95   

Andel elever som vet vad de ska lära sig i skolan 97   90   

* Prognos ** Om uppgiften baseras på färre än 10 elever visas en prick (.) *** Om uppgift saknas visas två prickar (..) 

 

Samlad analys av programmets resultat 
Kunskapsutveckling 
Vi har fortsatt goda kunskapsresultat och under läsåret har vi hållit i de processer som vi hade 
planerat vid läsårsstarten. Bland annat har vi haft ett stort fokus på arbetet med tydliggörande 
pedagogik samt ökad differentiering i undervisningen. En annan förklaring kan vara att lärarna 
har samarbetat mer kring ämnen och ämnesområden och på så vis fått i gång samtal kring 
sambedömning vilket lett till ökad samsyn kring elevernas kunskapsresultat. Dock har det 
kollegiala arbetet periodvis fått bedrivas via Teams, vilket inte varit optimalt för 
utvecklingsarbetet med våra fokusområden. Fysiska träffar är att föredra när man driver 
utvecklingsarbete. 

Våra resultat gällande om eleverna känner att de får hjälp av personalen i skolan är fortsatt 
goda. Ett fokusområde har varit att tydliggöra mentorskapet och systematiska mentorsamtal, 
vilket har gett resultat. Eleverna känner sig trygga i skolarbetet och vågar fråga personalen om 
hjälp och stöttning. 

Andelen elever som vet vad de ska lära sig i skolan har minskat med 7%. En förklaring skulle 
kunna vara att vi håller på med ett arbete för att öka den digitala kompetensen hos våra elever. 
Detta ska på sikt underlätta och tydliggöra för eleverna i undervisningen. Under läsåret har 
fokus varit att lära sig den digitala plattformen, vilket kan ha lett till att elever kan ha missat 
innehållet och kunskapsmålen som finns att läsa på plattformen. En annan tänkbar förklaring 
är att vi under läsåret har haft sjukskrivna lärare i perioder kopplat till Covid. De vikarier som 
ersatt vid sjukskrivningar har haft svårare att tydliggöra för eleverna kring undervisningens 
innehåll och mål. 

Andelen elever som känner sig trygga i skolmiljön har minskat en aning, vilket vi tror kan bero 
på den höga smittspridningen gällande Covid som var på en hög nivå när enkäten 
genomfördes. En del elever på gymnasiesärskolan har varit extra utsatta under pandemin då de 
har underliggande sjukdomar vilket skapat ångest och rädsla hos eleverna.  
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