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Ledare- Rektor har ordet 

Läsåret 2020/2021 har varit utmaningarnas och flexibilitetens år. Ett läsår med mestadels 

fjärr- och distansundervisning. Jag har imponerats av våra pedagogers sätt att ta sig an 

uppgiften och sett en stor utveckling i den digitala kompetensen.  

Många av våra elever har i och med frånvaron av närundervisning haft det jobbigt, både 

akademiskt och socialt. Avsaknaden av en lärare som finns med bredvid har påverkat 

vissa, att inte ha rutiner och att fysiskt gå till skolan har påverkat motivationen hos många 

och vi har även sett en ökad Psykisk ohälsa hos våra elever under året.   

Kvalitetsarbetet är något som berör alla på skolan och för att få med alla medarbetare och 

alla skolans delar har arbetet skett gemensamt i personalgruppen. Varje programlag, idrott 

och ämne har arbetat med utvärdering och analys av året för att sedan sammanställas av de 

biträdande rektorerna. Elevhälsans del är skriven av EHT själva tillsammans med rektor.  

Sara Stengård, Rektor t.o.m. maj 2021 

  



● Barn och Fritidsprogrammet med inriktning Fritid och hälsa.

● Bygg och Anläggningsprogrammet med inriktningar Husbyggnad, Anläggningsfordon 

och Måleri (Måleri enbart åk 3 läsåret 2019/2020)

● Ekonomiprogrammet med inriktningar Ekonomi och Juridik.

● Estetprogrammet med inriktning Bild och formgivning (enbart åk 3 läsåret 2019/2020)

● Fordonsprogrammet med inriktning Transport.

● Industriprogrammet med inriktningarna Produkt och maskinteknik (CNC) och 

Svetsteknik.

● Naturvetenskapliga programmet med inriktning Naturvetenskap.

● Samhällsvetarprogrammet med inriktningar Beteendevetenskap.

● Teknikprogrammet med inriktning Design och produktutveckling.

 

Elever  



 

 

Nationellt program År 1 År 2 
 

År 3 

Barn- och fritidsprogrammet 20 26 30 

Bygg- och anläggningsprogrammet 37 39 42 

Ekonomiprogrammet 47 37 50 

Fordons- och transportprogrammet 30 27 25 

Industritekniska programmet 14 19 13 

Naturvetenskapsprogrammet 19 12 11 

Samhällsvetenskapsprogrammet 31 22 42 

Teknikprogrammet 21 21 26 

Totalt på skolan 219 203 239 

Aktuella siffror:11 juni 2021 

 

*Statistik från den 15 oktober 2020, hämtat från Skolverket 21-08-16 

Organisation och arbetsformer 

 

Skolans ledning består av rektor som leder en ledningsgrupp som utgörs av rektor och tre 

biträdande rektorer samt en intendent. Ledningsgruppen träffas tre gånger i veckan. 

Arbetsfördelning i ledningsgruppen är tydligt organiserat utifrån arbetsledning och 

personalansvar. Rektor har personalansvar för övrig skolledning, administration samt 

EHT-personal. Biträdande rektor 1 har personalansvar för tränare och instruktörer inom de 

olika idrotterna och ansvarar för skolans idrottssatsning. Biträdande rektor 2 ansvarar för de 

yrkesförberedande programmen samt personalansvar för vaktmästare. Biträdande rektor 2 

har även arbetsmiljöansvar. Biträdande rektor 3 ansvarar för de studieförberedande 

programmen och är, tillsammans, med intendent schemaläggare på skolan. 

 



Elevhälsoteamet träffas en gång i veckan. Rektor leder EHT-arbetet med delegerat ansvar 

till en av specialpedagogerna. I teamet ingår två skolsköterskor, en kurator, en SYV, två 

specialpedagoger och en studiecoach. EHT har kontinuerliga besök av Skolläkare och 

Skolpsykolog. 

 

Samverkansmöten sker en gång i månaden. Där medverkar rektor, biträdande rektorer och 

fackliga ombud för LR och LF samt skolans skyddsombud. 

 

En gång i månaden genomförs Arbetsplatsträffar på skolan. En träff för all personal inom 

skoldelen och en annan träff för tränarna. Dessa möten har främst ett informationssyfte. 

 

Personalen är indelade i olika programarbetslag. Programarbetslag finns för 

Ekonomiprogrammet, Samhällsprogrammet, Bygg och Anläggningsprogrammet, Barn och 

fritidsprogrammet, Fordons-och Industriprogrammen samt Natur- och Teknikprogrammen. 

Programlagen träffas en gång i veckan och mötena leds av en programarbetsledare. 

Programarbetsledarna träffas tillsammans med skolledningen en gång i månaden. 

 

En gång i månaden träffas även de olika ämneslagen. Varje ämneslag leds av en 

ämneslagsledare. Rektor träffar ämneslagsledare två gånger per termin.  

 

På skolan har det under läsåret funnits sju förstelärare. Dessa arbetar tillsammans med 

programlag samt tränargrupp. Förstelärarna träffas regelbundet tillsammans med rektor.  

 

Varje klass har sin klassinformatör som genomför klassråd, enkäter och uppföljningar med 

klassen en gång per vecka. 

 

Elevrådet har representanter från skolans alla klasser och träffas en gång per månad. 

Representant från skolledning deltar vid dessa möten. 

Personal 

På skolan arbetar knappt 100 personer, varav ca. 50 av dem är lärare och 30 är tränare. 

Elevhälsoteamtet består av 7 personer, administrationen 2 personer och skolledningen 5 

personer. Behörigheten hos lärarna är mycket hög i de teoretiska och 

gymnasiegemensamma ämnena. Under året har endast två av lärarna saknat legitimation. 

En har vikariat i två kurser och den andra går Kompletterande Pedagogisk Utbildning, 

arbetsintegrerad utbildning via Högskolan Dalarna. På yrkesprogrammen är behörigheten 

lägre, men flera av lärarna där är under utbildning och målet är att även inom de områdena 

ha en hög behörighet. 

 

Tränarna, ca.30 st, i 13 idrotter är rekryterade utifrån sin specialistkompetens och har 

relevant tränarutbildning men saknar ofta formell behörighet. Undervisningen planeras och 

följs upp i samråd med legitimerad lärare i idrott. 

Lokaler 

Hagströmska gymnasiet har sin undervisning i olika byggnader. 

 



Gruvgatan 2 

Skolans huvudbyggnad ligger på Gruvgatan 2, centralt i Falun. Den består av 4 plan som 

inrymmer de studieförberedande programmen samt Barn och Fritidsprogrammet. Plan 1 

och 2 renoverades med nya ytskikt till läsåret 19/20, nya möbler till de allmänna utrymmena 

köptes även in. Till läsåret 20/21 renoverades även plan 3 genom ombyggnation av 

klassrum, renovering av ytskikt samt inköp av nya möbler till allmänna utrymmen. PLan 4 

kommer att renoveras på liknande sätt inför läsåret 2021/22. Eleverna 

på Yrkesprogrammen tillhandahålls de gymnasieförberedande ämnena på Gruvgatan. 

 

Elevmatsalen 

Elevmatsalen där huvuddelen av eleverna äter är belägen i samma huskropp som 

huvuddelen av skolan, Gruvgatan. Elevmatsalen rymmer 150 matgäster. 

 

Lab-sal 

Skolan har tidigare hyrt kemisal av Drottning Blankas gymnasieskola. Inför läsåret 2021/22 

genomförs byggnationer som innebär att Hagströmska kommer att ha en egen lab-sal på 

plan 3.  

 

Idrottsanläggningar 

Skolans idrottssatsning kräver att man hyr in sig på diverse lokaler runt om i Falun. Här hyr 

skolan främst in sig via kommunala lokaler såsom ishall, bandybana, fotbollsplaner, 

idrottshallar, alpin skidåkning i Källviksbacken, cykelleder på Lugnet samt spårkort för 

skidåkning på Lugnet. 

 

Velodromen 

Hagströmska Gymnasiet i Falun äger och driver Sveriges enda cykelvelodrom. Velodromen 

är ett landmärke för såväl svensk cykelsport som Hagströmska gymnasiets cykelsektion. 

Här inryms även ett gym. 

 

Främby 

I Främby hallar sker undervisning för Bygg- och Anläggningsprogrammet inom 

inriktningarna Husbyggnad och Måleri, från och med kommande läsår endast Husbyggnad. 

Därtill är Industriprogrammet beläget i dessa lokaler med sina två inriktningar Skärande 

bearbetning och Svets. 

 

Ingarvet 

På det andra industriområdet Ingarvet i Falun sker lektioner i yrkeskurser inom Fordon- och 

Transportprogrammet samt anläggningsinriktningen på Bygg- och Anläggningsprogrammet. 

  

Anledningen till att yrkesprogrammen är uppdelade på detta sätt är för att programmen i sig 

har mycket specifika utrustnings- och lokalbehov vilket finns på respektive område. 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Andel med gymnasieexamen 

 

 

 

 



Genomsnittlig betygspoäng (samtliga avgångselever 2020-2021) 

 

 
 

Samtliga elever 

Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2020-2021 

 

Betygsfördelning per program och kön 

 
 



 

 

Nationella provresultat 

Har ej genomförts pga. restriktioner utifrån Covid-19. 

 

Organisering av undervisning och lärande  

Övergripande utvecklingsarbete  

Under läsåret 2020/2021 har Hagströmska gymnasiet haft sju förstelärare som fokuserat 

på olika delar av utveckling av skolan. Dessa presenteras var och en för sig nedan.  

 

Försteläraruppdrag 
 

Projekt 1   

Beskrivning av projektet  

 
Projektet bygger på en teoretiskt ramverk kring systematiskt kvalitetsarbete (den 

kunskapsbildande cykeln, Timperley), där nuläget undersöks, och plan för lösningar sätts 

upp, som sedan kontrolleras efter en viss tidsintervall (exempelvis två veckor). Projektet 

inleddes under föregående läsår, och bygger således på det som grundlades då. Det finns 

flera delar som projektet innefattar, och dessa sammanfattas i nedanstående del kring 

projektets syfte. 

Syfte  
 

● Att ge lärare ett forum för elevcentrerat lärande, för att få ett formellt samarbetsforum 

där samtlig personal jobbar på samma eller liknande sätt för att stötta elever. 

● Att ge genom det elevcentrerade lärandeforumet, ge elever ett mer skyndsamt stöd 

vid behov av detta. 

● Att ge ett underlag i form av data för analys i skolledningens arbetsgrupp för att 

lättare få en överblick över läget på skolan och de program man är ansvarig för. 

 
 
 



 
Mål  
 

Ett av målen för läsåret har varit att introducera ett proaktiva arbetssätt i ett samtalsforum för 

ett elevcentrerat kollegialt lärandet. Då utredningen av elevens behov får ett ytterligare 

formellt steg i och med detta samtalsforum av lärare är målet att ge rätt stöd snabbare, och 

underlaget vid situationer där stödet (extra anpassningar) ändå inte hjälper ger en bredare 

grund att stå på i en djupare pedagogisk utredning om särskilt stöd.  

 

Ytterligare ett mål har varit att engagera EHT-personal i detta samtalsforum med ett rullande 

schema, så att samtlig kompetens utnyttjas på så bred front som möjligt. Det vore också 

intressant att testa ett system där Anmälan till Rektor görs på dessa möten, och tas emot av 

involverad EHT-personal.  

 

Ett ytterligare mål har rört uppföljning och utvärdering av arbetet, dels det som sker i 

inrapportering av data, men också hur samtalsforument fungerar och vad man kan 

ytterligare tänkas använda datan till. 

Utvärdering  
 

Det proaktiva arbetssättet i ett elevcentrerat kollegialt lärande är initierat, och under fem 

tillfällen under läsåret har hela kollegiet samlats för att arbeta med detta. För att få till ett 

samtal valdes programlaget som den samtalsgrupp att starta arbetet i, och syftet var där att 

dra nytta av redan befintliga grupper istället för att skapa nya för detta för att det bedömdes 

finnas en risk för förvirring vid för många grupperingar. Hittills har inte skiftet från ett reaktivt 

till proaktivt arbetssätt på skolan skett på alla håll, även om det nu finns flera lärare utspridda 

på olika program som följer formen för det. Stort fokus har hamnat på att cementera en 

definition för de tre färgkoderna (grönt, gult och rött) gällande elevers situation i 

lärandeprocessen i respektive kurs. På en del håll har det tolkats som att en gul-markering i 

inmatningssystemet kan göras om en elev missat en deadline på en inlämningsuppgift, när 

det egentligen handlar om att läraren som gör gulmarkeringen behöver hjälp att analysera 

vilken form av stöd som kan vara till hjälp för eleven för att hen ska klara av att göra arbetet 

som inlämningsuppgiften innebär. En viss förvirring fanns även gällande röd-markeringen, 

där en del tolkade den som en markering där eleven kanske missat två inlämningsuppgifter 

eller prov, där det egentligen är ett naturligt andra steg efter samtalsforumets gemensamma 

analys av den gulmarkerade eleven, som fått testa nya sätt att lära sig (i form av föreslagna 

extra anpassningar eller insatser), som ej gett effekt och då i ett andra steg resulterat i en 

rödmarkering. 

Valet gällande grupper visade sig vara ett på vissa håll positivt drag, men på andra håll 

negativt. Där det fungerat har man följt strukturen för samtalsforumet, och fokuserat på 

individuella elevers behov av stöd, och där det ej fungerat har mötesforumet istället haft mer 

av ett rapporterande syfte för vart det ej fungerar, varvid man ej kommit vidare till lösningar 

för att stötta eleven. Likväl har problem även uppstått där samtalen enbart förts om 

programmets elever, en klass i taget, istället för det mest skyndsamma elevfallet per lärare i 

fråga. Efter varje elevavstämningsmöte (totalt fem) har utvärdering skett tillsammans med 

rektor och återkoppling från programlagsledare har getts via deras mötesforum. Efter 

elevavstämningsmötet har även ledningsgruppen samlats för att analysera en 

översiktsrapport för hela skolans samtliga elever, fördelat på klasser. Det sistnämnda 



exemplet är något jag vill föra vidare till nästa läsår för program och ämneslagen, där man 

på programlaget kan fokusera på programmets elever, på ämneslagets möte på 

ämneslagets elever, och på elevavstämningsmötet på sina egna elever. Med ett sådant 

upplägg är det möjligt att lättare att få samtalsforumet till ett proaktivt fokus, där det 

elevcentrerade kollegiala lärandet får ta plats. Underlaget, i form av data, som samlats in 

inför varje avstämningsmöte har senare använts av EHT, ledningen, och 

programlagsgrupper för att analysera var de största utmaningarna är i en grupp, men också 

för att lättare se i vilka kurser det fungerar och inte fungerar för en elev, för att använda detta 

som underlag för en vidare utredning om särskilt stöd. För ledningsgruppens forum har en 

översiktsanalys skapats som underlag för systematiskt utvecklingsarbete i de olika 

klasserna. Den gröna färgen har där inneburit att läget är under kontroll utifrån lärarnas 

datarapportering. Ingen kurs sticker ut, ingen situation där många elever har många 

utmaningar i flera kurser. Gult har inneburit att det finns utmaningar i klassen, dels att det 

kan kopplas till att det finns kurser där många elever har stora utmaningar, men det kan 

också betyda att många enskilda elever har utmaningar i specifika kurser. Rött har här 

använts för att markera utveckling från ett gult läge till en värre situation med fler utmaningar 

i fler kurser. Underlaget till översiktsanalysen hämtas från den data som samlats in inför 

varje avstämningstillfälle, och om det är någon lärare som ej gör detta finns den ej 

representerad i denna översiktsanalys. Det försvårar möjligheten att få en fullständig översikt 

över skolans klasser och program. 

 

 Avstämning 1 Avstämning 2 Avstämning 3 Avstämning 4 Avstämning 5 

Exempelklass      

 

 

Målet gällande att involvera EHT-personal i samtalsforumet kan på ett sätt ses som 

genomfört, då dessa har deltagit. Det rådde däremot en osäkerhet kring vad ens roll är i 

situationen, och vad en kunde göra. Bland lärare tolkades det i vissa fall som ett läge att 

rapportera vidare, eller att lämna över ansvaret för eleven som ej klarade av undervisningen 

till elevhälsan för vidare utredning. Syftet var att ge ett ytterligare perspektiv på samtalet, där 

en person med specialpedagogisk, eller elevhälsoperspektiv för att bredda spektrat av 

samtalet. Dit har vi inte helt kommit än, utan detta behöver arbetas vidare med. 

Fortsatt arbete  
 

Som nämnt ovan behöver mer arbete läggas på det elevcentrerade kollegiala lärandet, och 

med det i praktiken just det samtalsforum som hör till detta. Programlaget var ej den 

optimala grupperingen för detta, utan det behöver till en ny där fokus lättare hålls till elevers 

utmaningar och hur vi som lärare kan stötta dem, istället för ett nuläge som mer i vissa fall 

har en rapporterande, avkryssande känsla. Exempelvis skulle grupperingen vara flytande, 

där man som undervisande lärare kan önska att primärt samtala om utmaningar som yttrar 

sig på ett visst vis, eller liknande, och att detta kan ligga till grund för de samtalsgrupper som 

bildas inför varje elevavstämningsmöte. Själva ordet elevavstämningsmöte kan också ha en 

effekt på vad man tolkar vara huvudfokus på samtalsforumet, och det är möjligt att ett annat 

namn som bättre klingar i linje med elevcentrerat kollegialt lärande kan ha en inverkan. 

Vidare är det också min önskan att som tidigare nämnt bredda användandet av den data 

som vi lärare tillsammans genererar i olika forum för olika syften. Programlaget kan föra 



samtal om programmets elever med utgångspunkt i en översiktsrapport, och likaså kan 

ämneslaget om dess elever, men med ett ämnesfokus istället. 

 

 

Projekt 2 Betyg & Bedömning 

Beskrivning av projektet  
Fokus för vårt förstelärarprojekt har varit att jobba kollegialt med kunskaper kring betyg och 

bedömning. Utgångspunkten har varit utbildningen “Betyg och bedömning” på Karlstad 

universitet som alla kollegor har deltagit i. Utbildningen hade tre riktade spår, ett för praktiska 

lärare, ett för teoretiska lärare samt ett för skolledare. 

Syfte 

Syftet med projektet har följt utbildningens syfte nämligen att ge deltagarna möjlighet att 
utveckla följande: 

● hur ämnesplanen används som underlag för planering av undervisning och vid 

betygssättningen 

● att använda ett professionellt språk kring bedömning och betyg 

● att relatera betygssättning till styrdokument, vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet 

● hur bedömningar kan användas för att både utveckla undervisningen, stödja elevers 

lärande samt bidra till ett allsidigt underlag för betygssättning 

● att värdera bedömningens validitet och reliabilitet 

● hur bedömningar sammanvägs till betyg 

Mål  

Det har funnits flera mål med projektet. Ett av målen har varit att öka kunskaperna kring 

betyg och bedömning. Viktigt har även varit att främja det kollegiala samarbetet kring betyg 

och bedömning, speciellt över ämnes och programgränser. Ett annat viktigt delmål har varit 

att  öka samsyn eller tydliggöra olikheter i samsyn när det gäller betyg och bedömning och 

att hitta framtida utvecklingsmöjligheter för arbetet med betyg och bedömningsfrågor. 

Genomförande 

Utbildningen inleddes med en introduktion kring styrdokument, bedömningsbegrepp och 

betyg. Därefter följde kursen kapitel  Skolverkets allmänna råd om betyg och  

 

betygssättning från 2018; Kapitel 1: Inför betygssättning, Kapitel 2: Informera om betyg och 

betygssättning, Kapitel 3: Betygssättning och kapitel 4: Följa upp betyg och betygssättning. 

Varje lärare fick ett eget exemplar av de Allmänna råden för att kunna läsa och anteckna i, 

samt inloggningsuppgifter till den webbaserade kursen. Inför varje moment fick lärarna 

uppdraget att enskilt gå igenom den aktuella delen av kursen; läsa texter, se filmer osv. 

Därefter genomfördes gemensamma avstämningar program/ämneslagsvis efter varje kapitel 

i kursen. Under dessa avstämningar  gavs möjlighet till att reflektera och diskutera 

innehållet. 



Utöver det arbetade vi under studiedagar med bedömning i tvärgrupper som inte var styrda 

av program/ämneslagstillhörighet.  

 

Utvärdering  
Relatera betygsättning till styrdokument 

Under kursens gång har lärarna, såväl enskilt som i program och ämneslag, fått reflektera 

över sin användning av styrdokumenten och hur kunskapskraven vid betygssättning ska 

läsas och tolkas i relation till syfte, centralt innehåll och den undervisning som bedrivits. Här 

har framkommit att många innan man gått kursen enbart fokuserat på kunskapskraven vid 

betygssättning. På så vis så har detta arbetet påverkat arbetet med bedömning på skolan 

som positivt.  Vidare, i samtalet kring elevens kunskaper, har fokus flyttats från “antalet 

uppgifter som eleven genomfört” till vilka “kunskaper”  eleven besitter. Arbetet har på så vis 

tydliggjort olikheter och likheter i samsynen när det gäller bedömningsarbete. Detta är något 

som är viktigt att vi fortsätter att arbeta med på skolan. 

 

Positivt med tvärgrupper 

En enkät som gjordes efter studiedagarna under höstloven lyfte fram arbetet med kursen 

som det mest positiva med studiedagarna då man ansåg att arbetet främjat det kollegiala 

samarbetet kring betyg och bedömning .Förutom att arbeta med att värdera olika 

bedömningars validitet och reliabilitet, och hur dessa sammanvägs till betyg, så låg även ett 

stort fokus med att dela erfarenheter om hur man använde bedömning i formativt syfte.  

 

Arbetet i tvärgrupper med personal från olika program och ämnestillhörigheter var som sagt 

mycket positivt och lärorikt. Det framkom från flera håll att personalen saknat att träffas i 

dessa grupperingar. En fråga som visade sig vara mycket intressant att diskutera i detta 

forum var hur vi tänkte när vi formade ändamålsenliga bedömningssituationer: “Vad är det 

jag vill veta om eleven? Varför vill jag veta detta? Hur har jag tänkt att använda den 

information jag får? Hur formulerar jag frågor, uppgifter eller väljer bedömningsformer för att 

få informationen?” Dessa samtal väckte tankar, funderingar och inspiration till att våga 

utmana sina inarbetade arbetssätt och prova något nytt. 

 

I dessa grupperingar har vi även diskuterat för och nackdelar med olika sätt att dokumentera 

formell och informell information vi har om elevens kunskaper.  

 

Arbetet i tvärgrupper ansågs vara mycket värdefullt, speciellt under detta pandemiår med 

mycket digital undervisning, för att inspirera och hjälpa varandra hitta medel till ett brett och 

varierat bedömningsunderlag för att säkerställa dess giltighet.  

 

 

Pandemipåföljder 

Alla våra samlingar då vi arbetat med reflektionsfrågor från kursen har genomförts digitalt 

och eventuellt hämmat framåtskridande diskussioner. Vidare så har en del naturliga samtal 

kring betyg och bedömning, som exempelvis förs i personalrum över en kopp kaffe, av 

förklarliga skäl inte infunnit sig på grund av att personalen arbetat hemifrån.  

 



Pandemiläget gjorde även att tillfällen blev inställda, eller tider som programlagen ansvarade 

för blev förkortade, då programlagen fick andra uppgifter som skulle genomföras; t.ex. tid 

behövdes läggas på den snabbt insatta distansundervisningen. 

Fortsatt arbete 

Under kommande läsår vill vi fortsätta arbeta med kollegialt lärande kring lärprocessen och 
ökad samsyn på skolan.  

Med stöd i den gemensamma grund vi har efter arbetet med kursen betyg och bedömning 
fortsätta utveckla ämnesövergripande arbete mot examensmålen. Att skolan fortsätter 
arbeta långsiktigt  mot samsyn, ökat elevinflytande och en helhet i lärprocessen så att 

eleverna och undervisande lärare tillsammans kan arbeta för störst möjliga utveckling. 

 

Projekt 3: Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande Annelie Westergren 

Fokus och mål 

Fokus inom denna förstelärartjänst har under året varit att utveckla arbete med 

entreprenöriellt lärande och entreprenörskap på skolan genom att använda olika 

verktyg där UF (Ung Företagsamhet) är ett av dessa. 

Målet med att utveckla entreprenörskap är att ge eleverna en bättre grund att stå på 

när det gäller förmågor som självständighet, samarbete, ansvarstagande, kreativitet, 

problemlösning och kommunikation. Dessa mål svarar upp mot samtliga 

gymnasieprograms examensmål. 

Bakgrund och beskrivning 

Efter att under 16 år arbetat aktivt med att utöka arbetet med entreprenörskap på 

olika skolor genom UF (Ung Företagsamhet) har jag sett hur elever vuxit och 

utvecklats mycket genom detta. Det är även en viktig merit för eleverna när de 

kommer ut i arbetslivet att kunna visa att de drivit ett UF-företag. Att under sitt UF-år 

få bygga upp ett kontaktnät inom olika delar av näringsliv och samhälle gynnar 

eleverna och när eleverna tar klivet ut i arbetslivet behövs det inom många 

branscher kunskaper om att starta och driva företag. Entreprenöriella förmågor är 

också värdefulla i vidare studier. 

I läroplanen uppmuntras arbete med entreprenörskap. Det handlar om att stimulera 

elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt viljan att pröva och 

omsätta nya idéer i handling. Det står även att det är "viktigt att ge eleverna tillfällen 

att ta initiativ och ansvar och ge dem möjligheter att pröva egna idéer och lösa 

problem på ett kreativt sätt. Att ge dem uppgifter där de utvecklar sin förmåga att 

arbeta självständigt och tillsammans med andra lyfts fram." Det är därför viktigt att 

man i skolan uppmuntrar förmågor som innovationstänkande, egen drivkraft, 

företagande samt förmågan att möta förändringar enligt Skolverket. 



Därför är arbetet med just entreprenörskap en viktig pusselbit i skolan och jag menar 

att samtliga gymnasieelever på alla program ska erbjudas chansen att få starta ett 

eget UF-företag under sin skoltid - och där vill jag bidra till den möjligheten! 

 
Resultat 

Arbetet med UF på ekonomiprogrammet har fungerat bra och vi har fått bra 

feedback både i elevernas egna utvärderingar samt nått bra resultat i de olika 

tävlingar som UF arrangerar på regional och nationell nivå. UF har drivits på två 

program på skolan, ekonomiprogrammet (13 st) och teknikprogrammet (12 st). 

Resultat i de olika tävlingarna: 

● Första pris Årets Pitch i Dalarna med Polymorph UF 

● Final i Bästa Affärsplan i Dalarna med Presentbrädan UF och CH Parts UF 

● Första pris i Årets logotyp Vän UF 

● Bästa UF-företag i Falun, CH Parts UF 

● Final i årets UF Företag i Dalarna, CH Parts UF 

● Bästa säljare i Dalarna Jacob Franzén, Vitvaror UF 

● Bästa innovation i Dalarna, CH Parts UF 

● Tvåa i Bästa Socialt Hållbara företag, Help UF 

● Silver i SM - bästa innovation, Celina Hessman, CH Parts UF 

● Final i bästa årsredovisning i Dalarna, My candle UF 

Jag har även haft kontakt med Byggprogrammet på skolan där det finns ett stort 

intresse av att komma igång med UF till hösten. Jag har delat material med en lärare 

där samt anmält hen till en grundutbildning inom UF. 

Dock har arbetet med UF missat en del viktiga komponenter i år pga pandemin. Att 

som elever kunna ha fysiska träffar med näringsliv, kunder och samarbetspartners är 

en pusselbit som årets elever inte kunnat tillgodogöra sig på samma sätt. 

 

Utvärdering 

 

En tydligare metod för hur jag ska arbeta för att nå ut på olika program kommer att 

behövas framöver. Det har varit svårt att som ny lärare på skolan samtidigt som det 

är en pandemi med digital undervisning att nå ut till olika program på skolan. Att 

specificera upp målen på ett tydligare sätt är också av betydelse då det är enklare att 

mäta måluppfyllelsen.  

 

●     Jag vill att fler elever på skolan ska ha möjligheter att driva UF (Ung 

Företagsamhet). 

Att inspirera fler av skolans lärare att bli UF-lärare och kunna stötta dessa är en 

viktig pusselbit. Att arbeta aktivt ut mot olika program och marknadsföra arbetssättet. 



Detta mål är kvantitativt mätbart på flera sätt. Man kan mäta andelen UF-företag 

samt antalet registrerade UF-lärare på skolan. 

 

●     Att öka elevers entreprenöriella förmågor.  

Detta mål är mer kvalitativt och kan vara svårt att mäta annat än genom 

utvärderingar av eleverna efter sitt UF-år. Dock kan antalet elever som driver UF 

mätas och utifrån utvärderingar kan ett resultat samlas in. 

  

●     Stimulera oss som lärare att våga prova nya metoder och arbetssätt för att 

motivera elever och även oss själva 

Arbetet med UF är även en utmaning för oss lärare då det uppstår problem och 

situationer som inte är den andra lik. Detta ger oss som lärare en spännande tillvaro 

där vi själva växer och utvecklas tillsammans med eleverna. Att få utmana elever att 

tänka "utanför" ramarna och även ge dem tillfälle att praktiskt prova sina teoretiska 

kunskaper på ett eget företag får dem att känna att företagandet är på riktigt. Detta 

mål kan utvärderas genom intervjuer av nya UF-lärare för att se om deras bild av 

undervisningen och deras roll som pedagoger förändrats med UF som redskap. 

Avslutande citat från årets UF-elever om hur de upplevt sitt UF-år och vars lärdomar 

kan tas med till kommande år: 

“Men man lär sig utav sina misstag och jag har lärt mig extremt mycket som person 
under UF-året, vilket jag är glad och tacksam över. Framförallt har jag lärt mig mer 
om mig själv och hur jag fungerar i grupp där man ibland måste ta viktiga beslut, 
något jag ibland kan ha svårt för men med tidens gång blivit allt tryggare i och mer 
vågat sagt vad jag tycker och tänker.” 
 
“Ett tips jag skulle vilja ge alla kommande UF-företagare är att våga fråga saker och 
ting och verkligen ta för sig, för det värsta svar du kan få är ett nej men om du får ja 
som ett svar kan de öppna massor av möjligheter. Detta har gett mig en inblick på 
hur det är att driva eget företag och är helt klart något jag skulle kunna tänka mig i 
framtiden!”    
 
“Mina vyer över företagande har vidgats och jag inser nu att företag behöver inte 
vara så klurigt eller komplicerat som man kanske trodde innan plus att jag har fått 
inspiration till att kanske skapa ett eget företag längre fram i tiden.” 
 
“Några andra guldkorn från året skulle jag säga är många av de kontakter och 
samarbetspartners som jag lyckats fått kontakt med.” 
 
“Det blir hela tiden förändringar eller nya saker som kommer upp. Jag blev helt 

enkelt tvungen att dra ner lite på min punktlighet och istället ta tag i saker utefter att 

de dök upp - att vara flexibel är viktigt i företagsvärlden. Men detta fick mig även att 

inse att det är väldigt viktigt att ha en grundplanering, för att ha något att utgå ifrån, 

men man får inte vara rädd för att göra förändringar i den vid behov.” 



“Jag har även fått gå på bankmöte och testat på hur man öppnar ett bankkonto med 
banken och känna sig som en riktig “Bill Gates”. De svårigheter jag/vi har haft är ju 
det där med leverantörerna som strulade till oss rejält, men det viktigaste som vi 
någonsin har gjort inom detta halvåret är att vi tacklade problemet och inte fastnade.” 
 
“Sammanfattningen av detta år är att det har varit sjukt roligt, spännande, lärorikt och 
utmanande. Ett tips till kommande UF-företagare är att inte sätta ihop sig med bästa 
vännerna eftersom det inte blir så mycket gjort då. I framtiden vill jag bli 
egenföretagare eller något liknande och då är det bra att jag har drivit ett UF-företag 
för då har jag fått all grund som jag behöver för att starta ett företag.” 
 
“Vi har även fått med oss stora lärdomar hur det verkligen är att arbeta i en grupp, 

vilket vi kommer ha nytta av på alla tänkbara arbeten i framtiden. Dessa lärdomar är 

skapade av de erfarenheter som jag har fått under året, där det är tydligt att allting 

går mycket bättre då vi hjälps åt, är flexibla och tillsammans letar lösningar snarare 

än enskilt. Att arbeta som en enhet och lätt kunna frångå sin egentliga roll för att 

hjälpa en kollega har vi märkt är livsviktigt för att få företaget att fungera med ett bra 

flyt.” 

 

“Jag skulle säga att jag har utvecklats väldigt mycket som person under hela UF-

året, jag har framförallt utvecklat förmågan att prata och ta kontakt med 

privatpersoner och företag, att ringa det samtalet utan att fega ur, och att skicka det 

mailet utan att vänta med att trycka på skicka-knappen. Men det har varit stressigt 

under året såklart så en del stresshantering har man fått vara med om också. Andra 

saker jag känner att jag har utvecklat är att prata framför folk och med främmande 

folk, och att bli intervjuad av främlingar.” 

 
 
Projekt 4 - Undervisningsutveckling med fokus på fenomenografi, variationsteori och 
kritiska aspekter. 

Under läsåren 19/20 och 20/21 har Hagströmska Gymnasiet i Falun genomfört ett 

omfattande skolövergripande projekt med syftet att utveckla undervisningen på 

främst teoretiska program. Målet med projektet har varit att öka elevers 

ämneskunnande genom att synliggöra olika kritiska aspekter inom ett visst kunnande 

för att i större utsträckning möjliggöra elevernas måluppfyllelse. Ett annat 

övergripande mål med projektet har varit att systematisera det kollegiala lärandet 

med hjälp av en (pga. coronapandemin) till viss del modifierad learning study. 

Learning study har utvecklats som en form för skolutveckling såväl som forskning 

och kan beskrivas som ett evidensinriktat utvecklingsarbete där syftet ytterst är att 

skapa förutsättningar för att eleverna ska utveckla sitt kunnande om något. Detta 

sker genom att utveckla undervisningen systematiskt i förhållande till elevernas 

lärande. Ett sådant utvecklingsarbete leder också till kompetensutveckling hos de 

lärare som deltar. Projekten har således genomförts inom en teoretisk ram som 

påminner om en ”Learning Study-modell”   



Modellen bygger på en iterativ cykel där olika resultat och slutsatser hela tiden 

diskuteras och utvecklas och justeras utifrån en tanke om att det med hjälp av 

designade lektioner är möjligt att undersöka hur väl elever erfar det lärandeobjekt 

som vid undervisningstillfället är aktuellt. 

Modellen ser ut som följer: 

1.   Val av lärandeobjekt – Här diskuterade olika ämnesgrupper vad inom 

respektive ämne som elever återkommande har svårt för alternativt inte alltid 

uppnår målen i. 

2.   Ta reda på vad eleverna kan (förtest) – Mitt i denna process slog pandemin till 

varför vissa ämnesgrupper inte hade möjlighet att genomföra denna del av 

processen. 

3.      Planera och designa forskningslektionen – Utifrån identifierade kritiska 

aspekter designade ämneslärare (tillsammans för att öka det kollegiala lärandet) 

lektioner som hade syftet att synliggöra kritiska aspekter av det specifika 

ämneskunnandet. Det vill säga exempelvis vissa förmågor eller en viss förståelse 

som är nödvändigt för att eleven ska kunna ta till sig av undervisningen 

4.   Ta reda på vad eleverna kan (eftertest) 

5.      Analysera elevernas lärande och de designade lektionerna 

  

Sammanfattningsvis är alltså tanken att med hjälp av modellen ovan utveckla 

undervisningen på Hagströmska och skifta fokus från vad och om elever kan något 

till hur de förstår och kan ett visst ämnesområde. Att lärare i större utsträckning 

analyserar och förstår hur ett visst kunnande ser ut vilket skapar goda förutsättningar 

för ett effektivt och utvecklat lärande. Målet med projektet har också varit att försöka 

förändra situationen då lärare år efter år konstaterar att elever har svårt för vissa 

moment utan att kolleger tillsammans försöker analysera och förstå varför elever 

tycker att ett visst område är svårt och därmed systematiskt arbeta med att komma 

åt dessa upplevda svårigheter med hjälp av att utveckla och designa nya 

lektionsupplägg utifrån nya teoretiska begrepp som lärandeobjekt  och kritiska 

aspekter. 

Resultat 
Projektet genomfördes under fortbildningsdagar, där genomgångar och övningar 

kombinerades med arbete i ämneslagen kring identifiering av problemområden och 

lektionsdesign enligt den modell som beskrivits ovan. Tanken var vidare att arbetet mellan 

fortbildningsdagarna skulle fortgå i ämneslagen och i undervisningen där designade 

lektioner testades under auskultation, för att sedan utvärderas. 

 



De ämneslag som deltagit i detta utvecklingsprojekt är svenska, samhällskunskap och 

historia, religion, natur och teknik, moderna språk, engelska och ekonomi. Notera att vissa 

ämneslag är sammanslagningar av flera ämnen. Här nedan redovisas i korthet de olika 

projekten och de resultat de gett. 

 

Svenska 

Problemområdet avgränsades till grammatik och elevers svårigheter att hantera punkt och 

kommatecken, vilket resulterar i satsradningar eller fristående bisatser. I en kartläggning 

identifierades olika uppfattningar om vad en subjunktion är och dess funktion. Det visade sig 

att elever (generellt) tenderar att betrakta den som en innehållslig koppling, snarare än en 

syntaktisk. 

 

Den kritiska aspekten formulerades som att eleven måste erfara att en subjunktion binder 

ihop bisatsen med den överordnade satsen, vilket i sin tur innebär att man måste kunna 

identifiera bisatsen i en mening. 

 

Genom att variera huvudsatser utan bisats, med bisats och bisatsen som fristående mening 

fick eleverna reflektera över vilka meningar som var korrekta och varför. Detta skedde i en 

sekvens av lektioner. Därefter övergick undervisningen till att identifiera subjunktionen och i 

vilken funktion den hade i meningen. 

 

Lektionsdesignen avslutades med att eleverna fick i uppgift att bearbeta en elevtext utifrån 

punkt och kommatecken (eller omskrivning). Resultatet visade på en viss förbättring av 

elevens kunnande kring skrivregler, även om brister kvarstod. 

 

 

Samhällskunskap 

Ämneslaget i samhällskunskap kom via analyser utifrån en kartläggningsuppgift som 

undersökte elevernas syn på skillnaderna mellan Fakta åsikt och teori fram till att för att 

elever ska kunna analysera och diskutera samhällsfrågor (vilka är centrala förmågor i 

samhällskunskap) måste eleverna kunna skilja mellan vad de VET, TROR och TYCKER 

Eleverna måste förstå att slutsatser i samhällsvetenskapliga diskussioner, analyser och 

reflektioner vilar på kunskaper som bygger på vetenskapliga belägg; det handlar alltså inte 

om att komma fram till slutsatser utifrån sina egna värderingar eller åsikter utan att finna 

belägg i olika källor och använda dessa belägg i resonemang, diskussion och analys. 

Utifrån diskussioner och analyser av elevsvaren planerades och genomfördes en 

lektionssekvens enligt följande design: 

1.     Presentera artikel från Folkhälsoinstitutet om ökning av psykisk ohälsa. 

(Fakta/statistik) 

2.      Be eleverna att fundera och skriva ner orsaker till denna ökning. 

3.      Kategorisera de angivna orsakerna utifrån individ/systemnivå. 

4.      Presentera teorier/förklaringar om ökning av psykisk ohälsa 



5.      Formulera frågeställningar att undersöka 

6.      Att skilja ”sin personliga teori” (orsaker de först skrev ner utifrån egna 

erfarenheter etc) från vetenskaplig teori som sedan kan uppnås genom att 

vetenskapligt undersöka saken i exempelvis en enkät i klassen – svar direkt! 

7.      Diskutera och kritisera eventuella slutsatser från enkäten. 

Religion 

Ämneslaget upplever att elever överlag är fastlåsta i konfliktteoretiskt tänkande och därför 

inte kan tillgodogöra sig separationsteori och kongruensteori. Eleverna behöver utveckla en 

förståelse för att människor upplever gudomlighet på olika sätt. 

 

En kritisk aspekt för att uppnå detta är enligt ämneslaget att eleven erfar att religion och 

vetenskap inte nödvändigtvis innebär en motsättning. Lektionsdesignen syftar till att visa på 

mångfald, men även på konkreta exempel där det råder enighet, t.ex. om att Jorden är rund. 

 

Lektionsdesignen genomfördes med auskultation och utvärderades i ämneslaget. 

 

Natur och teknik 

Problemområdet avgränsades till laborationsrapporter och att eleverna har svårt att förstå 

vad en diskussion ska innehålla. Eleverna har en tendens att beskriva hur de arbetade, 

snarare än resultatet i sig. 

 

Man designade (återkommande) undervisningssekvenser där elever fick läsa 

(avidentifierade) autentiska elevrapporter och reflektera kring kvaliteten i dessa. 

  

 

Moderna språk 

Ämneslaget har identifierat ett problem i att elever, oavsett förmåga/betygsnivå är ovilliga att 

tala det moderna språket. Man identifierade den kritiska aspekten som osäkerhet snarare än 

brist på kunnande och ville därför designa lektioner för en ökad trygghet i språket. Utifrån det 

byggde man upp ett antal övningar med stigande svårighetsgrad, som alla elever fick 

genomföra. 

 

 

Engelska 

Ämneslaget har identifierat ett problem kring elevernas förmåga att identifiera rätt 

böjningsform för verbet, avseende singular/plural. En möjlig kritisk aspekt var att eleverna 

behöver lära sig att identifiera subjektet i meningen. 

 

Utifrån det designades lektioner, där detta problem isolerades i elevexempel, samt övningar i 

att identifiera subjekt och predikat i meningar. 

 

Målet var att eleverna skulle uppnå en säkerhet på en nivå där de kan skriva och tala utan 

stopp; att regeln automatiserades. 

 



 

Ekonomi 

Ämneslaget ekonomi fokuserade på genomförandet av en marknadsundersökning. Man 

identifierade ett problem i att eleverna inte förmådde formulera frågeställningar och 

enkätfrågor för den avsedda undersökningen. 

 

Man hade hypotesen att den kritiska aspekten var att eleverna måste erfara skillnaden 

mellan öppna och slutna frågor, samt förståelsen för vilken målgrupp man behöver ha. 

 

Det tänkta genomförande bestod i att eleverna fick olika (mer eller mindre lyckade) exempel 

på enkätfrågor, för att avgöra vilka som fungerade och inte. 

 

Utvärdering 
Lärare har i flera utvärderingar visat att man är nöjd med innehåll och arbetsformer. Arbetet 

har utvecklats åt olika håll men det går att konstatera att undervisning har diskuterats, 

analyserats och utvärderats utifrån variationsteoretiska perspektiv. Ett nytt synsätt med 

fokus på att diskutera om och vad eleverna kan till hur de kan har etablerats på skolan. 

Vidare har det kollegiala lärandet, tack vare att studiedagar vigts åt detta, utvecklats under 

ordnade och strukturerade former. Alla lektionsdesigner i olika ämnen är ett gott bevis på att 

ett resultat kring undervisningsutveckling uppnåtts. 

 
 
Programarbetslag - Beskrivningar av programmen  
 

Bygg och anläggningsprogrammet 
 
Bygg och Anläggningsprogrammet har inriktningar husbyggnad och anläggningsfordon. 

I Främby hallar, ca 2 km från skolans huvudbyggnad sker undervisning i yrkeskurserna 

för inriktningarna husbyggnad och måleri. Inriktningen anläggningsmaskinförare har sin bas 

för yrkeskurserna på Ingarvet som ligger ca 3 km från skolans huvudbyggnad. 

 

Under åk 1 läser alla yrkeskurserna Bygg och anläggning 1 och 2. Åk 1 eleverna 

kommer då få testa på en rad olika praktiska moment inom de olika inriktningarna för 

att få en bild inför valet av inriktning from nästa läsår enbart husbygg och anläggning. 

Ingen APL under åk 1. 

 

Under åk 2 är eleverna indelade efter inriktning. Alla elever har åtta veckors APL som 

är uppdelade på fyra veckor på höstterminen och fyra veckor på vårterminen. 

 

Under åk 3 fortsätter eleverna med samma inriktning som under åk 2 men med 

fördjupningar inom Beklädnad/Montage/Ombyggnad/Arbetsmiljö & Säkerhet.  

Detta sker genom projekt ute i Främby, genom studiebesök och externa föreläsare från 

branschen samt arbetsmarknadens parter. Alla elever har åtta veckors APL som är 

uppdelade på fyra veckor på höstterminen och fyra veckor på vårterminen, med 

möjlighet till utökad APL om eleven så önskar och vi anser att det är lämpligt sett till 

studiesituationen. 

Det som kännetecknar programmet är att vi inom anläggnings programmet besitter sveriges 

modernaste maskinpark enligt sweco. Vi kan erbjuda en bra unik möjlighet att kombinera 



idrottssatsning med sin bygg och anläggningsutbildning 

 

Projekt eller liknande som genomförts under året 
Lekstugan (åk1) Under höstterminen startar eleverna ett projekt där de bygger en lekstuga 

vilket innefattar många moment inom yrket husbyggnad. Detta kommer göra eleverna väl 

förberedda inför de kommande två åren av gymnasiet. Projekt innefattar några av de 

teoretiska kurserna så som ma, sv, och engelska vilket gör att innehållet i dessa kurser sätts 

i ett sammanhang och skapar en röd tråd i deras utbildning. 

 

Årskurs 2 har under året arbetat med ett flertal kundprojekt, bland annat ett skotergarage 

samt ett “Bjälklag” åt Hagströmskas cykelavdelning där de kommer ha träningscyklar. 

Åk2 har även färdigställt omklädningsrummen åt anläggning. 

 

Intrycks höjande projekt  (Åk3)  

Årskurs 3 har under vårterminen arbetat med att höja “först intrycket” av bygglokalerna, detta 

har inneburit färdigställande av Gavel på gamla Måleribyggnaden samt att byta ut den gamla 

trappan mot en ny spiraltrappa samt nytt städförråd då det tidigare revs när trappan byttes. 

 

I åk 3 så gjordes det ett projekt i samarbete med Falu kommun. Det var att anlägga ett 

konstverk i Vasaparken. Åk 3 gjorde hela projekteringsarbetet med alla tillstånd med mera. 

Sen så genomförde åk 2 själva grävjobbet. Åk 1 var sedan med och monterade stenarna 

som blev konstverket. Gott samarbete mellan kommun och skola. 

 
 
Barn och fritidsprogrammet 

Barn- och fritidsprogrammet (BF) på Hagströmska gymnasiet är ett gymnasieprogram med 
inriktning mot fritid och hälsa.  Programmet huvudsakliga fokus är ledarskap inom 
pedagogiska verksamheter (t.ex inom skola och föreningsverksamheter) 

Våra kurser har fokus på att öka elevernas förmågor att skapa, leda och utvärdera aktiviteter 
och evenemang utifrån beprövad kunskap. 

 

Projekt eller liknande genomförts under året 

- Planerat Genomfört och utvärderat gemensam idrottsdag. 

- Strukturerat elevvårdsarbete på programlagstid. 

- Samlad aktivitetsdag för årskurs 1 varje vecka  kopplat till kurser/programmål. 

- Årskurs överskridande aktivitetsdag. 

- Planerat och påbörjat ett skolöverskridande (lärare, tränare) samarbete med 

aktivltetsledarskapskursen. 

- Flera ämnesöverskridande projekt med sambedömningar. 

 
 
Ekonomiprogrammet 

 

Programmet har juridik- och ekonomiinriktning.Majoriteten av lärarna har all sin undervisning 

förlagd på programmet.  

Ekonomiprogrammet arbetar i stor utsträckning gemensamt mot examensmålen i projekt, 
ämnessamarbeten och UF. Projekten i årskurs 1 fokuserar på områdena hållbarhet, 



källhantering och vetenskaplig metod, samt privatekonomi. 

Under årskurs 2 läggs ett större fokus på UF inom projekten. Parallellt fortgår arbetet med 
vetenskaplig metod och skrivande, samt ekonomiskt inriktade projekt. I årskurs 3 ligger ett 
extra fokus på gymnasiearbetet, som integreras i kurserna Företagsekonomi 
specialisering/Humanistisk och samhällsvetenskaplig fördjupning och Svenska 3. Vi har 
även tagit in externa föreläsare för att få en tydligare kontakt med näringslivet, i linje med 
kravet för certifiering. 

 

Projekt eller liknande genomförts under året 

Under det gångna läsåret har vi i årskurs ett genomfört projekten: 

- Min framtid (ekonomiinriktning, grupparbete) 
- Källkritik 
- Marknadsundersökning (vetenskaplig metod) 
- Massmedier (vetenskaplig metod och skrivande) 
- Koll på cashen (privatekonomi) 
- CSR (hållbarhet) 

 

Under årskurs 1 har även ett projekt i form av ett miniföretag genomförts i syfte att samla in 
pengar till en skolbyggnation i Taytay på Filippinerna. Det genererade för 7500 kronor i 
insamlade pengar, som skickades direkt till bygget. Projektet genomfördes inom ramen för 
det globala målet lika utbildning för alla. 

 

Under det gångna läsåret har vi i årskurs två genomfört projekten: 

- Draknästet (UF) 
- Rasism och nationalism (ideologier, vetenskapligt skrivande) 

CAN (vetenskaplig metod) 
 
 
Fordon och transportprogrammet 

Fordons- och transportprogrammet har inriktningen transport och yrkesutgång yrkeschaufför. 
Under första läsåret läser eleverna ett introduktionsår för hela fordons och 
transportbranschen i yrkeskurserna och går sedan vidare till mer specifik teori och körträning 
för behörigheterna B/C/CE under sitt andra läsår. 

 

Projekt eller liknande genomförts under året 

Projektet “Lastplanering” har genomförts igen, det strukturella blev inte så bra då grupper 
blandades, men annars blev det bra sett till kursplanerna i både yrkestrafik 1B samt 
godstrafik. 

 

I och med pandemin och de numera långa väntetiderna för prov som blivit som en följd av 
detta har vi behövt tänka om lite gällande provbokning. Tidigare har vi bokat prov åt eleverna 
när de har varit redo, både teoretiskt och praktiskt, men nu har vi behövt planera in detta i 
förväg. Som ett steg i det har vi åt FT19 provat att förboka YKB-prov och sätta deadline för 
när de ska vara klara. Utvecklandet av YKB-undervisningen har överlag varit ett projekt 
under året.  

Läraren Veronica fortsatte med att jobba fram undervisningsmaterial som extra stöd. Denna 
gång genom ett typ av spel där eleverna ska förklara svåra ord de stöter på under 



utbildningen. 

 
Industriprogrammet 

Industriprogrammet har inriktningarna svetsteknik samt produkt och maskinteknik. 
Främby hallar, ca 2 km från skolans huvudbyggnad sker undervisning i yrkeskurserna. 

 

Under åk 1 läser eleverna kurserna Produktionsutrustning 1, Svets grund,  

Datorstyrd produktion 1 och Industritekniska processer 1. 

 Åk 1 eleverna kommer då få testa på en rad olika praktiska moment inom de olika 

inriktningarna för att få en bild inför valet av inriktning till nästa läsår. 

Ingen APL under åk 1. 

 

Under åk 2 är eleverna indelade efter inriktning. Alla elever har åtta veckors APL som 

är uppdelade på fyra veckor på höstterminen och fyra veckor på vårterminen. 

 

Under åk 3 fortsätter eleverna med samma inriktning som under åk 2  med 

fördjupningskurser inom inriktningarna. 

Alla elever har åtta veckors APL som är uppdelade på fyra veckor på höstterminen och fyra 

veckor på vårterminen, med möjlighet till utökad APL om eleven så önskar och vi anser att 

det är lämpligt sett till studiesituationen. 

Vi kan erbjuda en bra unik möjlighet att kombinera idrottssatsning med studierna. 

 

Projekt eller liknande genomförts under året 
Under åk 1 har eleverna jobbat med projekt ``hammare`` och ``bushbuddy`` . 

Detta kommer göra eleverna väl förberedda inför de kommande två åren av gymnasiet. 

 

under åk 2 har eleverna gjort flertalet kundprojekt.  

 

under åk 3 har eleverna arbetat med att bygga om ett plogblad samt ett antal kundprojekt. 

 

Samhällsvetenskapsprogrammet 
SA-programmet på Hagströmska Gymnasiet Falun bestod läsåret 20/21  av 6 st lärare och 5 

klasser (2st åk 3, 1st åk 2 och 1st åk 1.) Samtliga klasser har klassinformatörer som är 

medlemmar i arbetslaget. Majoriteten av lärarna har en stor del av sin tjänstefördelning 

förlagd på SA-programmet.  

 

SA-programmet enbart beteendeinriktningen och har en tydlig beteendeinriktning med alla 

kurser i psykologi, sociologi och filosofi men specialiseringskursen på programmet lyfter 

samhällsfrågor av internationell och nationell karaktär och har under läsåret fokuserat på de 

globala målen. Sedan flera år tillbaka genomför programmet ett omfattande 

ämnesövergripande FN-rollspel. 

 

Projekt eller liknande genomförts under året:  

1. Ämnesövergripande (digitalt) FN-rollspel med mkt goda utvärderingsresultat med 
fokus på elevernas metareflektioner kring sin egen kunskapsutveckling. 

2. Utveckling av casemetodik med stor framgång utifrån ett FoU-projekt på SU. 



3. Historiebruksprojekt med berättelsen som verktyg utifrån ett nationellt projekt initierat 
av Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 
(HSD på SU. 

4. Ett ämnesövergripande projekt i SH/HI utifrån rasism/nationalism och ideologier med 
muntliga och skriftliga examinationer över ämnesgränserna. 

5. Utveckling av matriser utan betygsliknande omdömen. 
6. Två SA-dagar har utvecklats med fokus idrott/samhälle 
7. I samhällskunskap har ett moment gällande diskriminering inom idrottens genomfört 

för att integrera skolans idrottsprofil i undervisningen. 
8. Fokus på jämställdhetsarbete i svenska och religion. Arbetet fortsätter under nästa 

läsår. 
9. Undervisningsutveckling genom kollegialt arbete i religion. Arbetet fortsätter under 

nästa läsår 
10. Ämnesintegrering i religionskunskap och svenska med syfte att höja antal godkända 

betyg i dessa ämnen. Arbetet fortsätter under nästa läsår. 
11. I åk 2 i engelska 6 har en uppgift om politiska budskap i olika låtar utvecklats (Låt- 

analys med analys på social och politisk bakgrund av låten/sångaren). Uppgiften kan 
utvecklas/kopplas till något projekt på programmet. 

12. I åk 1 engelska 5 har en uppgift med olika sociala tema och riktningar utvecklats där 
elever lär sig med hjälp av olika podcast och även Youtube-personer (youtubers). 
Uppgiften kan utvecklas/kopplas till något projekt i på programmet. 

13. I åk 2 har ett arbete med tillämpning av kunskaper inom statistik för att lösa olika 
matematiska problem som kan hjälpa elever i Ma2b kursen att förstå vikten med 
Statistik i deras framtida studier (en inlämningsuppgift) genomförts. Uppgiften kan 
utvecklas/kopplas till något projekt på programmet 

 

 

Naturvetenskaps - och Teknikprogrammet 

Programarbetslaget är en sammanslagning av de båda programmen.  Majoriteten av 
lärararna har all sin undervisning inom programarbetslaget.  
 

Naturvetenskapsprogrammet 

På programmet är inriktningen natur. Matematiken går som en röd tråd genom utbildningen 

(Ma 1c-5) Vi fokuserar på vetenskapligt skrivande, att göra bra frågeställningar som 

genererar en metodisk undersökning. I våra projekt jobbar vi ämnesövergripande och vi 

arbetar kollegialt med sambedömning av elevernas arbeten. I projekten får eleverna träna på 

att arbeta med helt öppna laborationer (egen frågeställning, egen metod osv). I kursen 

Naturvetenskaplig specialisering får eleverna möjlighet att fördjupa sig i sina 

gymnasiearbeten. Vi uppmuntrar våra elever att delta i Utställningen Unga forskare där man 

kan vinna stipendier för sitt gymnasiearbete. 

 

Teknikprogrammet 

Inriktning är Design och Produktutveckling. Iåk 1 börjar eleverna med Teknik 1 och får börja  

titta lite på 3d-skrivare samt delta i projekt som övar deras innovativa förmågor och 

samarbetsförmågor. I åk 2 fortsätter de jobba med Teknik 1 och 3d-skrivare samt påbörjar 

CAD 1. De är då med i innovationstävlingen Blixtlåset där de tävlar med en uppfinning, både 

vad gäller konstruktion och presentation. I åk 3 kombineras olika kurser med 

gymnasiearbetet så att eleverna har möjlighet att fördjupa sina kunskaper. I kursen Design 2 

har elever även drivit UF-företag. Kunskaperna eleverna besitter efter åk 3 är efterfrågade 

och flera av eleverna är redo för arbetslivet om de inte väljer att studera vidare. 



 

Projekt eller liknande genomförts under året 
Under läsåret  har ett flertal projekt genomförts. Dessa projekt utgår från examensmålen. 

- Blixlåset (Te åk2): Vi har haft flera omgångar med projekt kring innovationstävlingen 

Blixtlåset.  

- Gruvan (Na + Te åk1): Projekt där elever efter studiebesök, inläsning m.m. väljer att 

fördjupa sig bland många frågeställningar kring Falu gruva att fördjupa sig på. 

Projektet inkluderar fältmätningar, materialinsamling och en första övning på att 

redovisa sitt resultat i rapportform. Projektet examineras i Samhällskunskap, Kemi, 

Svenska och Engelska. Fokus är på hållbar miljö och samhällsbyggande. 

- Myter (Na + Te åk1): Detta projekt omfattar ett tema som handlar om myter. Dels 

samhällsmyter där Samhällskunskap och Svenska ingår med fokus på källkritik och 

olika -presentationsformer. Efter teori och gemensamma övningar får eleverna 

granska källor och argument kring t.ex. en konspirationsteori. I år redovisades detta i 

form av en podd i grupp. 

- I Kemin i samverkan med Engelskan undersöks olika typer av myter som kan 

undersökas såväl praktiskt som teoretiskt. Myter som handlar om så kallade “life 

hacks” som ska underlätta rengöring eller pseudovetenskapliga hälsoråd som tex 

kollodialt silver kan undersökas. Redovisningen sker muntligt i grupp på engelska. 

- Ecochamber (Na åk2): Genom att bygga slutna ekosystem och göra en rubbning i 

dessa får eleverna se hur naturen påverkas av olika faktorer såsom ökad 

koldioxidhalt eller utsläpp av gifter. Eleverna undersöker kretsloppsförändringar och 

påverkan på kemisk jämvikt. Det lilla ekosystemet ska vara applicerbart på 

ekosystemet lokalt eller globalt. Projektet redovisas genom en skriftlig rapport och 

medverkande kurser är Biologi 1, Kemi 2 och Svenska 2. 

- UF-företag (Te åk3): Eleverna driver ett UF-företag genom ett samarbete mellan 

kurserna Design 2, Webbutveckling och Gymnasiearbetet. Företaget kan välja att 

sälja en tjänst eller en produkt. UF-företagandet är ett sätt att jobba mot 

programmålen kring entreprenörskap. Det blev en fin uppstart av UF på teknik med 

ett förstapris i regionala tävlingen för bästa logotyp. 

 
 
 

Ämneslag - Beskrivning av engelska, matematik och svenska 

 

Beskrivning av ämnet engelska 

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar språk- och 

omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och för 

skilda syften. Eleverna ska ges möjlighet att, genom språkanvändning i funktionella och 

meningsfulla sammanhang, utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga 

innefattar dels reception, som innebär att förstå talat språk och texter, dels produktion och 

interaktion, som innebär att formulera sig och samspela med andra i tal och skrift samt att 

anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. Genom undervisningen ska 

eleverna även ges möjlighet att utveckla språklig säkerhet i tal och skrift samt förmåga att 



uttrycka sig med variation och komplexitet. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att 

utveckla förmåga att använda olika strategier för att stödja kommunikationen och för att lösa 

problem när språkkunskaperna inte räcker till. 

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om livsvillkor, samhällsfrågor och 

kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. 

Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på språk och kultur samt ge dem 

möjlighet att utveckla flerspråkighet där kunskaper i olika språk samverkar och stödjer 

varandra. Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar språklig 

medvetenhet och kunskaper om hur man lär sig språk i och utanför undervisningen. 

Undervisningen ska i allt väsentligt bedrivas på engelska. I undervisningen ska eleverna få 

möta talad och skriven engelska av olika slag samt få sätta innehållet i relation till egna 

erfarenheter och kunskaper. Eleverna ska ges möjlighet att interagera i tal och skrift samt 

producera talat språk och olika texter, på egen hand och tillsammans med andra, och med 

stöd av olika hjälpmedel och medier. Undervisningen ska dra nytta av omvärlden som en 

resurs för kontakter, information och lärande samt bidra till att eleverna utvecklar förståelse 

av hur man söker, värderar, väljer och tillägnar sig innehåll från olika källor för information, 

kunskaper och upplevelser. 

 

Projekt eller liknande genomförts under året 

-Natur/ Teknik: Gruvprojektet åk 1 ht-20. Rapportskrivning sv, abstract eng. 

-Natur/ Teknik: Projekt Myter åk 1 vt-21. Presentation på eng i grupp. 

-Natur: Echo Chamber åk 2 ht-20. 

-Teknik: Blixtlåset åk 2 ht-20. 

-Ekonomi: CSR åk 1, grupp-presentation.  

-BF: Occupations åk 1. 

-BA åk 1 Projekt “Lekstuga”, vt-21.  

-Projekt på distans: Har fungerat bra i engelska. Svårare i  de praktiska kurserna (Myter). 

-Sambedömning Eng 6 Joel/ Denis.- 

-SA-dagar (under planering), arbete med bl.a källkritik, rapportskrivning.  

-Kombinerat uppgifter i engelska-religion (Simon). 

-Yrkesprogram, kombinerade uppgifter engelska-samhällskunskap (Anna). 

-Skolverkets kursprov (ersättningsprov), annat kursprov via exam.net gav bra underlag för 
betygssättning, särskilt efter undervisningsperioden på distans.  
 



 

Beskrivning av ämnet matematik 

På Hagströmska gymnasiet har vi ett ämneslag bestående av 6 st lärare. Vi har regelbundet 
ämneslag där vi planerar och diskuterar matematikundervisningen. I de kurser som vi är 
flera lärare som undervisar samplanerar vi undervisningen och sambedömer gemensamma 
prov. Som hjälpmedel i undervisningen använder vi Kunskapsmatrisen. Kunskapsmatrisen 
innehåller övningsuppgifter från enkel till komplex nivå och vi skapar prov som görs digitalt. 
För beräkningar och visualisering av statistik och funktioner använder vi Geogebra. Detta år 
har vi arbetat med digitala nok flex på några program, som är en digital bok. Vi håller 
pluggstugor för de flesta av våra elever, något som vi har fått mycket goda effekter av och 
som uppskattas mycket. 

 

Projekt eller liknande genomförts under året 

Vi har jobbat med kursen betyg och bedömning gemensamt på skolan. Detta har vi gjort i 
ämneslaget och i andra konstellationer. Kerstin Eklind som är matematikutvecklare på 
Academedia har varit med under våra träffar och gett oss ideer och goda råd. Hon har varit 
ett mycket uppskattat stöd! 
 

Beskrivning av ämnet svenska: 
Ämnet Svenska på Hagströmska gymnasiet i Falun präglas främst av att kurserna kopplas 

tydligt till respektive program. Anpassning av innehåll och upplägg samt examinationer är 

beroende av hur programmålen ser ut samt hur samverkan inom projekt eller övrig 

infärgning är upplagd inom vardera programmet. 

 

Vad gäller arbetet med ämnets praktiska ramar har vi under årets ämneslagsmöten arbetat 

med att ställa upp önskemål om inköp av läromedel samt skönlitteratur; klassuppsättningar 

och enskilda verk, diskuterat fokusområden för fortbildning, planering av ersättnigns-NP 

samt utvecklat arbetet kring bedömning och betygsättning. Utöver dessa grundläggande 

arbetsområdena har vi fokuserat på utveckling av arbetet med litteraturmålen i kurserna. 

Dock har arbetet präglats av att en stor del av undervisningen har skett på distans under 

året, vilket lett till att ämneslagsmötena ägnats de villkor som distansundervisning inneburit.  

 

Svenskämnet kännetecknas av ett kontinuerligt arbete med utformning av kurser anpassade 

till respektive program med därtill hörande programmål. Vi arbetar även med att anpassa 

utformning av uppgifter samt examinationer utifrån elevers behov och nivåer, en 

genomgående flexibilitet och fungerande samarbetsvilja med andra kurser och ämnen.Det är 

tydligt att anpassningar av undervisningen görs med tanke på om eleverna enbart läser 

Svenska 1 eller även följande kurser, därigenom görs olika planeringar inom ämnet 

beroende på om det gäller Yrkes- eller Teoretiska program.  

 

Projekt eller liknande genomförts under året 

Ett flertal projekt har genomförts under året där svenskan har varit inblandat, i samverkan 
med andra kurser inom respektive program. Det har inte genomförts ett projekt som är 
ämnesgemensamt mer än det ersättningsprov för NP som skrevs för både 
Yrkesprogrammen och de Teoretiska programmen.  

Vad gäller projekt som berör programmen har exempelvis BF arbetat med samverkan 
mellan sv och Ledarskap inom ett flertal delar av kurserna, där slutprojektet avser en 



fördjupning med fokus på sex och samlevnad och droger, utöver detta har ett flertal  
småprojekt genomförts med programmålen i fokus, i synnerhet med profil mot ledarskap. 

På Ekonomiprogrammet har ett flertal projekt genomförts där exempelvis samverkan skett 
med fokus på källkritik med Samhkunskapen där vetenskaplig metod varit central. Ytterligare 
samverkan mellan svenska och samhällskunskap har skett genom en rapport om 
massmedia samt en rapport med fokus på rasism och nationalism.  

På Samhällsprogrammet har samverkansprojekt skett med fokus på relgion och svenska, 
samt överlag inom ett flertal moment i svenskan där jämställdhetsfrågor har varit centrala 
oavsett moment och underlag i samtliga kurser i svenska. 

Inom Natur och Teknikprogrammen har projekt löpt på som tidigare år, med fokus på 
vetenskapligt skrivande samt källkritik, gemensamma projekt för programmen i åk1 samt 
programspecifika projekt i åk 2.  
 
 

Organisering av idrottsutbildningar 
 
Idrottsutbildningarna på Hagströmska Gymnasiet är en central del av verksamheten. Skolan 
erbjuder 13 olika idrotter vilka går att kombineras med skolans samtliga program. 
Idrottsutbildningen drivs i två olika former Nationell Idrottsutbildning, även kallad NIU samt 
lokal idrottsutbildning även kallad LIU. För NIU-elever erbjuds studier om 400 p inom ämnet 
specialidrott. I elevens studieplan syns dessa i det individuella valet om 200 p samt utökad 
studieplan om 200p. Elever som går på nationell idrottsutbildning kan aktivt välja att ersätta 
200p, de oftast utökade mot programmets fördjupningskurser. På lokal idrottsutbildning 
erbjuds eleven 200p inom ämnet Idrott och hälsa och då specialiseringskurserna 1 och 2. 
Alla idrottselever läser även den gymnasiegemensamma kursen Idrott och hälsa 1 i åk 1 om 
100p.  
 
De olika lektionerna, läs träningar, finns schematiskt positionerade vid fyra tillfällen per 
vecka med två eftermiddagspass, måndag och fredag, samt två morgonpass tisdag och 
torsdag. Träningarna leds av skolans tränare som planerar och genomför träningarna utifrån 
ovan nämnda kurser. Då de olika idrotterna skiljer sig i karaktär så skiljer sig också 
träningsplaneringar och intensitet på de olika idrotterna beroende på de aktivas intensitet i 
den personliga årsplaneringen. Utöver de fyra tillfällena som finns schemalägga så bedrivs 
även träningsläger och tävlingar i skolans regi. De populära idrottsutbildningarna lockar 
elever från andra kommuner och ca 250 av de 500 idrottande eleverna har valt att flytta till 
Falun för att kombinera sina studier med idrott. Den komplexitet som omgärdar ett 
idrottsgymnasium kräver därför att idrottselevernas utomskoliga situation behöver 
säkerställas. Kontakter och samarbeten med föreningsliv är här centrala och ligger på 
tränarna och idrottsrektors ansvarsområde. Boendeansvarig finns anställd på skolan för att 
säkerställa idrottselevernas boendesituation.  Nedan följer en beskrivning av respektive 
idrott.    
 
 
Alpint 
 
Alpint kännetecknas av stor variation i träning, god gemenskap, ett högt ansvarstagande 
samt hjärta för skidsporten. Alpint är en komplex sport och därefter läggs träningen. Vi tränar 
uppbyggande, skadeförebyggande,  grundpositioner i skidåkning, tävlingslika träningar samt 
träning i nya miljöer. Allt för att eleven ska känna sig väl förberedd i tävlingssituationer och 
kunna jobba målmedvetet i sin utveckling. Träningsupplägget sker på individnivå. Vi ser 
gärna att eleven tar stort eget ansvar gällande träningsupplägg och tävlingsplanering. Under 
ett läsår har elever på alpint en högre frånvaro jämfört med andra idrotter på skolan. Detta 
då både lägerverksamhet och tävlingsverksamhet sker höst/ vintertid. Till detta arbetar vi 



med tydlig kommunikation och information gällande kursplaner och övrig skolverksamhet. 
Även här är vi noga med att framhäva det egna ansvaret hos individen.  

 
        
Inom Alpint NIU indelas undervisningen i idrottskurserna årsvis. Vi ordnar så träning och 
kursupplägg samspelar med övrig verksamhet. Fysträning och mycket övrig verksamhet 
sker ute vid Främby hallar. Här har vi tillgång till gym, teorisal och materialförråd.  
Under höst och vår fokuserar vi på skadeförebyggande träning i form av grenspecifik 
styrketräning samt konditionsträning. Under denna period lägger vi även majoriteten av kurs 
undervisningen för att avlasta eleverna under skidsäsongen.  
Under skidsäsong tränar vi i Bjursås, Källviken och i år en del i Mora. 
Vi anordnar läger som möter skidförbundets krav på försäsongsträning. Ca 25 lägerdagar 
fram till jul. Dessa läger bedrivs delvis utomlands.  
Vår verksamhet bygger på dagliga kontakter med våra elever. Fokus på träningsplanering, 
klassundervisning, hälsa och välmående. Vi lägger stor vikt i elevens välmående. Detta då 
elever ofta är inflyttade från hela Sverige.  

 

Projekt eller liknande genomförts under året 
 
Läger på Idre Fjäll.  
Pga av Covid 19 blev de första lägren inställda i Norge. Idre Fjäll är bland de första som 
öppnar upp i Sverige med sparad snö redan v 43. Vi har i flera år valt att åka dit precis som 
resten av skid sverige. Vi har ett bra samarbete med Idre som ger oss frinätter, rabatterade 
liftkortspriser och rabatt på förbeställda matpaket. På Idre Fjäll bor vi bra och smidigt i 6 
bädds stugor nära värdshuset där vi äter lunch och middag.  
Det är även nära till backen och bra träningsförutsättningar ges. 
 
Logistikfrågan på ett läger är en otroligt viktig del. Idre Fjäll ligger relativt nära Falun ca 3.5 h 
med bil. Vi åker därför på måndag morgon upp och får samma eftermiddag till ett slalom 
pass. På detta läger åkte vi i 3 minibussar.  

 
En dag på Idre Fjäll ser ut på följande vis 

● 07.00 frukost i stugorna  
● 08.15 Bussarna går utanför stugorna till backen, ca 5 km bort. 
● 8.30 Tränarna på toppen för att sätta bana tillsammans med de 3 andra 

träning grupperna i samma backe. 
● 09.00- 11.00 Eleverna på plats och träningen påbörjas. Under en normal dag 

åker eleverna ca 20-30 åk utspritt på de 4h vi är i backen. 

● 11.30 Vi åker tillbaka till stugorna och äter lunch på värdshuset 
● 12.15 Bussarna går tillbaka 
● 12.30 Tränarna på toppen igen för preparering och bansättning  
● 13.00-15.00 Slalom pass nr 2 för eleverna 
● 16.00 Tillbaka i stugorna och fys pass genomförs utomhus eller i 

gymnastikhallen, där vi jobbar mycket med rörlighet och core men även bra 
för återhämtningen.  

● 17:00. Materialvård och redigering av videofilm.  
● 19:00 middag.  
● 20:00-22:00 videogenomgång med varje elev samt materialvård, tid för 

skolarbete. 
● 22:00 sovdags. 

 
Sammanfattar vi en träningsdag så är den otroligt intensiv för både oss tränare och elever. 
Kost, sömn och vila är saker vi ständigt jobbar med för att optimera under ett träningsläger 
för att minimerar risken för överansträngning och sjukdomar. 



 
Något jag vill lyfta fram är personalfrågan på ett läger. Vi hade en händelse på lägrets första 
dag då en elev gjorde illa ryggen. Två tränare följde med eleven till sjukstugan i Särna för 
läkarvård.  
Med totalt tre tränare på plats resulterade det att 1 tränare blev kvar på Idrefjäll med 25 
elever. Ett enormt stort ansvar och skulle något mer hända står vi hjälplösa. Säkerhet och 
kvalitet ska gå i första hand. Vi måste kolla över bemanningen på träningsläger och 4 
tränare är att föredra. 

 

Vad har fungerat bra under läsåret? Varför? 
 

Kommunikationen till elever samt föräldrar är något vi har jobbat flytande med under hela 
läsåret och upplever från alla håll att det har fungerat mycket bra. Lägerplanering och 
träningsupplägg trots ett svårt år med Covid 19. 
 
Våra heldagar i Mora och Bjursås har lyft vår verksamhet. Eleverna har fått mer tid att träna 
på sin teknik i varierande träningsmiljö. Detta är möjligt tack vare vårt fina samarbete, 
kommunikation och kontakter med IFK Mora samt Bjursås Ski Center där vi alltid välkomna 
och de är väldigt tillmötesgående.  

 

Vad skulle kunna förbättras? Hur? 

 
Kvaliteten på träningen med bättre videogenomgångar. Bättre planering mot lärarna. Att vi 
redan nu i vår kan gå ut med en stomplan där lärare kan idag se när vi kommer vara borta 
på läger och tävlingar. Detta för att lärarna ska få bättre chans att planera årets studier. 
Denna planering ligger också till grund för att kunna strukturera och planera bussbokningar. 
Träningsdagboken är något vi kommer jobba mer noggrant med. Uppföljning av träning och 
elevens mående för att bättre kunna följa upp skador, sjukdomar och övriga resultat. 

 

Vilka mål har ni för kommande läsår?  

 
Ett stort mål att kunna fortsätta bedriva heldags träningar i Bjursås och Mora 1 gång per 
vecka. En kvalitetshöjande åtgärd. Träningsmängden under ett läsår ökar med ca 70% aktiv 
träning. Ett stort steg för att utveckla den alpina linjen och göra den mer konkurrenskraftig 
mot andra skidgymnasier i Sverige. 

 
- Förbättra vår rekryteringsprocess, få fler att välja oss. Här måste vi jobba mer 

aktivt att bjuda in och söka upp blivande elever.  
 

- Förbättra vårt samarbete med IFK Falun.  

 

Vilka långsiktiga mål har ni? 

 
Vi som ett relativt nytt skidgymnasium i Sverige vill stärka vårt ansikte utåt. Göra oss till ett 
självklart val för sökande elever. Att vara i framkant när det gäller utveckling av den alpina 
sporten i Sverige. 

 
 

 



Bandy 

Hagströmska Gymnasiet Bandy NIU är till för elitsatsande bandyelever. Eleverna är 20st till 
antalet och går både teoretiska och praktiska program på skolan i alla årskurser.  

Projekt eller liknande genomförts under året 
Projekt som vi kallat teman har vi arbetat med under det gångna året. Vi har valt att 
genomföra dessa teman under fyra veckors cykler. Under dessa cykler så har eleverna fått 
möjlighet att träna på olika förmågor som går under kursen. Även teoretisk undervisning har 
kopplat till den praktiska träningen. Eleverna har även haft möjlighet att välja vilka teman 
som ska behandlas under visa perioder.  

Vad har fungerat bra under läsåret? Varför? 
Det som har fungerat bra under året är att eleverna har haft hög närvaro och accepterat de 
förändringar undervisningen/träningen haft på grund utav pandemin. Förklaringen till det kan 
vara att eleverna bara ha kunnat genomföra sin träning på skolan och inte på kvällstid som 
det kan se ut under vanliga år. Tränare och instruktör har också kunnat anpassa sin 
undervisning snabbt efter smittspridning och nya direktiv från huvudman. Det har fungerat 
bra. Jag tycker även att de digitala användandet av läromedel för eleverna har använts i ny 
utsträckning.  

Vad skulle kunna förbättras? Hur? 
Vi skulle kunna förbättra arbetet med att synliggöra kunskapskraven och vad skolan är till 
för. Där kommer vi i ett tidigt stadie i samtal med eleverna diskutera om vad som bedöms 
och hur det bedöms.  

 

Vilka mål har ni för kommande läsår?  
Jag hoppas och tror att det kommer att bli ett mer ”normalläge” än vad vi fått vara med om. 
Eleverna kommer du att ställas in för nya krav då träningsmängden ökar. Där behöver vi på 
bandyn vara lyhörda för att se vad eleverna klarar av för att hålla en utvecklande nivå.  

Nästa läsår kommer vi att utöka tema tiden från 4 veckor till 6 veckor. Under vissa perioder 
är elever ute på praktik eller har annan frånvaro som gör att de inte kan ta till sig syftet med 
temat på ett bra sätt. Genom att utöka tiden får alla chans att vara med. Vi hoppas också 
kunna föra in olika ”bryt” under året där eleverna får testa på helt nya former av träning i 
hopp om att utveckla motivationen för träning i stort. 

 

Vilka långsiktiga mål har ni? 

 Långsiktiga målen är att alla elever ska känna sig trygga och att vi är en plats där vi ser, hör 
och utvecklar alla som är en del av oss. 

 
Cykel - tre discipliner  

Inom Hagströmska-Cykel så finns tre “ben”: Landsväg/Bana, Mountainbike (XC/CX) och 
Teknik (4X, BMX, DH, Enduro, Slopestyle). Under läsåret HT20/VT21 så har landsväg/bana 
bestått at 15 stycken elever/aktiva. Enhälligt har de landsväg som “1:a disciplin”, där 
tävlingssäsongen sträcker sig mellan mars/april till september. Av dessa 15 elever/aktiva så 
väljer 7-8st att kombinera landsvägscyklingen med tävling på bana, som i stor utsträckning 
sker under vinterhalvåret, med undantag för större mästerskap (EM, VM) som sker under 
sommaren. 

 
Träningarna under skoltid är densamma för samtliga inom träningsgruppen, då vi alltid tränar 
tillsammans, undantag finns då aktiva tränar på egen hand (skada, återkommande från 



sjukdom osv) eller med annan grupp (tränar/tävlar inom flera discipliner). 
Träningspass/lektionstillfällen som sker under skoltid läggs upp i träningsportalen 
TrainingPeaks (TP). Då varje enskild elev/aktiv har egna användaruppfiter till TP, så läggs 
träningspass (utöver skolpassen) upp tillsammans med den enskilda eleven under 
individuella samtal (oftast), så eleverna har möjlighet att ställa frågor, ha synpunkter och 
allmänt påverka sin träning. Utöver cykel, så tränar idrottarna mångsidigt även på 
skolträningarna, beroende på årstid. När “off-season” inleds så ägnar de sig åt flertalet andra 
träningsformer (löpning, stavgång, styrketräning, rörlighetsträning, skridskor osv). De 
teoretiska delarna av kurserna genomförs under den perioden på året då cykelsäsongen ej 
är som mest intensiv. De teoretiska delarna genomförs tillsammans med övriga 
cykeldiscipliner.  
 
Vi genomför schemalagda test-tillfällen på landsväg och bana. Tidigt på hösten och senare 
del under vårterminen genomför vi ett 10,5km tempotest utomhus, samt regelbundet under 
hösten/vintern/våren så genomför vi tester på banan i form av flygande varv (190m), 
individuell förföljelse och 500m/1km, för att eleverna skall kunna se en progression i sin 
träning. Vissa tester har även genomförts på stationär cykling, för de elever som har önskat 
detta. 
 

Projekt eller liknande genomförts under året 

På grund av pandemirestriktioner har vi från skolans håll ej arrangerat några tävlingsresor 
under läsåret. Detta på grund av att tävlingar har ställts in, eller att vi ej har kunnat 
transporterat oss på ett säkert/lämpligt sätt. Då har vi lagt fokus på följande: 

- En delad mapp i Google-Drive för elever med inriktning landsväg/bana 

Under läsåret har en mapp i Google Drive utarbetats, i syfte att vara ett stöd i elevernas 
idrottsutövande. Mappen innehåller det mesta som har med deras idrottsutövande att göra, 
gällande träning och tävling. Exempelvis dokument som förklara intensitetszoner, 
träningsperioder, övningsbank med teori + filmklipp med taktiska och tekniska övningar och 
moment, instruktioner för styrketräning + färdiga program, recept på maträtter (denna mapp 
syftar till att vara ett stöd i allmänhet, då majoriteten av våra cyklister flyttar hemifrån för att 
studera hos oss). Denna mapp planeras att delas till samtliga elever till HT21. Under detta 
läsår har enstaka elever fått tillgång till mappen för att komma med feedback. 

 

- Individuella samtal 

Individuella samtal är något som har prioriterats under detta läsår. Främst pga att 
pandemirestriktionerna dels omöjliggjort tävlande för en del elever, samt att undervisningen 
helt bedrivits på distans under perioder. Vilket har varit en tuff utmaning för några elever, 
som har visat sig i form av motivationsbrist, dels för idrotten men främst gentemot 
skolarbete. Därför har de individuella samtalen prioriterats och hållits mellan 2-3 veckors 
intervall. 

  
- Öppet hus / Inspirationsträff 

Varje hösttermin genomför vi vårt öppna hus för cyklister i årskurs 9 som är intresserade av 
vår cykelutbildning. Öppet hus genomför vi tillsammans på NIU-Cykel, dvs samtliga 
cykeldiscipliner har intresserade elever från årskurs 9 under ett och samma tillfälle, för att 
under en helg besöka Falun och få en presentation av cykelutbildningen, skolan och 
boendet. Detta är ett koncept som vi har hållit oss till flertalet år tillbaka. Som har varit väldigt 
uppskattat från både elever och föräldrar. En skillnad till detta läsår var att Svenska 
Cykelförbundet (SCF) anordnade ett ungdomsläger i Falun under samma helg. Lägret gjorde 
att vi drog ner längden på Öppet hus från två dagar till en dag då vi ansåg att majoriteten av 
de som deltog på vårt öppna hus stannade kvar på SCF:s läger och på så sätt får fortsatt 



bekanta sig med vår träningsmiljö i och runt Falun. Vi tränare agerade ledare under denna 
lägerhelg. 
 
Då antagningsprocessen redan var avklarad under mitten av vårterminen, så valde vi att 
anordna en inspirationsträff åt elever som går i årskurs 8, vid ett tillfälle där Hagströmska 
Gymnasiets samtliga idrotter och program skulle genomföra öppet hus. Detta för att 
presentera vår cykelmiljö och vilka kriterier som vi lägger vikt vid, vid antagning så att alla 
skall ha en chans att visa upp sig under sommaren och hösten. 
  
Öppet hus har tidigare varit en uppskattad tillställning, då det har formen av ett helgläger. 
Detta ger oss en möjlighet att presentera vår verksamhet och tränings- och cykelmiljön i 
Falun. Det ger också potentiella elever en möjlighet att lära känna oss tränare, samt oss 
tränare en möjlighet att genomföra de individuella samtal som i stor utsträckning ligger till 
grund i antagningsprocessen, mellan fyra ögon. Dock fungerade även upplägget detta läsår, 
med enbart en dag. 

 

Vad har fungerat bra under läsåret? Varför? 

Samarbetet med övriga cykeldiscipliner och tränare har fungerat väldigt bra. Vi genomför de 
teoretiska delarna i idrottskurserna gemensamt, årskursvis. Vi har inga “murar” mellan 
träningsgrupperna, utan det finns alla möjligheter för tex en “landsvägselev”, att träna med 
CX-gruppen. Under läsåret har landsväg/bana även haft ett viss utbyte med triathlon-
gruppen, som har varit med och deltagit på våra träningspass, vilket har varit väldigt 
uppskattat från elever från båda grupperna. 

 

Vad skulle kunna förbättras? Hur? 

Teorin skulle fungera bättre ifall vi “spred ut” den mer under läsåret, för att ha “ett jämnare 
flöde” av uppgifter som skall rättas. 

Nu blev inte detta aktuellt detta läsår, men en stående punkt som blir aktuell när 
tävlingsresor blir aktuellt igen är någon form av stöd av en fysisk person som kan vara med 
på tävlingsresor, som det har varit de sista åren har en hel del tid/energi lagts på att hitta 
denna person inför varje resa. Vid långa resor blir det ibland “slitsamt” att vara ensam 
chaufför, samt blir min situation “känslig” som ensam ledare, de gånger som olyckor sker i 
form av krascher eller vurpor. 

 

Vilka mål har ni för kommande läsår?  
1. Arbeta hårt med rekryteringen till kommande läsår för att få in elever för att få en “vettig” 
storlek på träningsgruppen (15<st). 
2. Arbeta mer med marknadsföring för att synas mer och få potentiella elever att få upp 
ögonen för specifikt landsväg/bana. 
3. Etablera samarbete med annat gymnasium (ev Melhus VGS Sykkel) 
4. Komma iväg på fler bantävlingar utomlands.  
5. Genomföra ett utlandsläger på landsväg (detta har under 2018 och 2019 ej blivit av pga 
av att majoriteten av utövarna har åkt på motsvarande läger med respektive 
klubbar/föreningar/lag). 2020 och 2021 fanns intresse men stoppades pga Covid-19.  
6. Utarbeta och planera in (kontinuerligt) tester som vi med små medel kan genomföra för 
att se (kunna visa) elevernas progression (utöver bantester, tt-test, styrketest (maxtest)).  
7. Tydliggöra vad vi bedömer i respektive kurs. 

 

Vilka långsiktiga mål har ni? 



Det långsiktiga målet på cykelgymnasiet (inte minst landsväg) är att bli landets erkänt 
främsta cykelutbildning, där vi i framtiden kommer att ha kö för att bli antagen. Vi är en bra 
bit på vägen (på många plan tycker jag att vi är bäst just nu), men det finns vissa områden 
att slipa på!  

 

Mountainbike (XC/XC) 

Beskrivning av programmet/ämnet/idrotten 
Vi bedriver sveriges största cykelutbildning och har byggt upp en verksamhet med gott rykte 
och erkänt bra träning vilket resulterat i flertal internationella titlar och medaljer som tagits av 
våra elever.  
 
Ett utmärkande drag för vår träningsfilosofi är långsiktighet och alternativ träning. Dels för att 
omväxling förnöjer och bidrar till bibehålla cykelglädjen och dels ur ett skadeförebyggande 
perspektiv. 
 
Inriktningen cykel är uppdelad i tre ben. Mountainbike, Cyclocross är ett ben, Landsväg 
Velodrom är ett ben och ett kluster av teknikgrenar på cykel det sista benet. Teoretisk 
undervisning bedrivs tillsammans medans praktisk undervisning bedrivs inom respektive 
grupp. Cykelgrupperna börjar bli så pass stora att utbyte mellan disciplinerna blir allt svårare, 
men sker så ofta som det är praktiskt genomförbart.  
 
Mountainbike och Cyclocross-inriktningen på Hagströmska Gymnasiet har under läsåret 
20/21 haft 35 elever studerande vid inriktningen. Gruppen har under året varit uppdelad i 
två-tre subgrupper där cyklister med Mountainbikeinriktning har haft ett träningschema och 
cyklister med Cyclocrossinriktning haft ett annat. Iom pandemin har vi valt att genomföra 
större delen av träningarna uppdelade per årskurs för att jobba i mindre grupper. 

 

Projekt eller liknande genomförts under året 

 
Öppet hus / Inspirationsträff 
 
Ett stående evenemang som vi genomför varje år är vårt öppna hus för cyklisterna. Samtliga 
cykeldiscipliner samlar de blivande förstaårseleverna som är intresserade av skolan och vår 
idrottsutbildning för att under en helg besöka Falun och få en presentation av skola och 
idrott. Nytt för i år var att Svenska Cykelförbundet (SCF) ordnade ett ungdomsläger i Falun 
under hösten. Lägret gjorde att vi drog ner längden på Öppet hus från två dagar till en dag 
då vi ansåg att majoriteten av de som deltog på vårt öppna hus stannade kvar på SCF:s 
läger och på så sätt får fortsatt bekanta sig med vår träningsmiljö i och runt Falun. Vi tränare 
fungerade som ledare under SCF:s läger. 
 
På grund av det stora söktrycket som vi upplevt de senaste åren så valde vi under 
vårterminen att ordna en inspirationsträff åt elever som går i årskurs 8 för att visa vad vi kan 
erbjuda och vilka kriterier som vi lägger vikt vid vid antagning så att alla skall ha en chans att 
visa upp sig under sommaren och hösten. 
  
Öppet hus brukar vara ett uppskattat upplägg och en chans för de blivande eleverna att få 
en inblick i vår verksamhet och stifta bekantskap med Falun, Hagströmska och vår 
träningsmiljö. Även med det nya upplägget med bara en dag var lyckat. 
Inspirationsträffen var välbesökt och har gett bra respons från deltagarna, vilket gör att vi 
kommer att utveckla det projektet vidare. 

 



-Traineryta 

Under året har vi planerat och utvecklat en ny yta i Velodromen var vi kommer att kunna 
bedriva vinterträning på ett nytt och säkert sätt. Vi har införskaffat 20st smarttrainers till ytan 
som eleverna kan använda för att köra sina träningspass inne i värmen på sina egna cyklar. 
Ytan förväntas tas i bruk under HT21. Ytan kommer även att underlätta schemaläggningen 
med de andra ytorna i och med att flera idrotter med hundratals elever slåss om samma ytor.  

 

-Virtuell träning, undervisning och  närvaro  

Pandemins intåg har snabbat på utvecklingen i den virtuella världen för vår gren. Vi har 
under vintern provat på att genomföra virtuell träning via plattformen Zwift och Google meet. 
Testerna har fallit väl ut och vi kommer definitivt att ta med oss delar av det i framtiden. 
Utöver träning har även all teoretisk undervisning bedrivits virtuellt och även detta med 
lyckat resultat. 

Eftersom stor del av all träning under läsåret bedrivits på distans så har vi fått stor nytta av 
vår träningsplatform Trainingpeaks. Plattformen har varit grunden i all träning på distans och 
all närvaro har kontrollerats via den. Distansundervisningen har gjort att både tränare och 
elever har fått utveckla sin förmåga i det digitala verktyget. 

 

Vad har fungerat bra under läsåret? Varför? 

Det har varit ett krävande år för både elever och tränare i och med pandemin men vi vill 
ändå påstå att systemet som vi haft med virtuell träning, distansundervisning och övriga 
pandemianpassningar fungerat på ett bra sätt! Som exempel kan nämnas att mtb-gruppen 
aldrig tidigare haft så lite sjukfrånvaro som under det gångna läsåret. 

Söket att få bli elev hos oss har fortsatt att växa och till HT21 hade vi 21st ansökningar vilket 
gjorde att vi fick skapa en reservlista för första gången någonsin. Det tyder på att vår 
utbildning fortfarande är attraktiv men vi jobbar dagligen med nya saker för att marknadsföra 
oss bättre inför kommande elevintag. 

En tredje sak som fungerat bra är möjligheten som eleverna haft att skifta mellan de olika 
cykeldisciplinerna.  

 

Vad skulle kunna förbättras? Hur? 

 
Gruppen har sakta men säkert växt de senaste åren vilket märks i undervisningen. När 
gruppen blir större blir det även större spridning på cyklisternas nivå vilket är mycket 
utmanande i denna typen av individuella sport. Alla förväntas bli sedda och utvecklade på 
sin nivå vilket ibland kan vara svårt.  
 
Gruppens storlek börjar även göra schemaläggningen och genomförandet av träningarna 
under vintertid utmanande. Cykeldisciplinerna slåss om samma ytor och vissa ytor även med 
andra idrotter, vilket gör att det kommer krävas en helt annan schemaläggning för att alla 
idrotter ska kunna inrymmas på samma ytor under samma tid. Likt under detta läsår så 
kommer vi fortsättningsvis att tvingas genomföra träningarna i mindre grupper vilket kommer 
innebära att fler tränare/instruktörer behövs. Vår nya traineryta kommer vara ett viktigt 
tillskott för att lösa denna problematik. 
 
Planeringen av tävlingsresor kommer fortsatt vara en utmaning då elevantalet och de olika 
idrotterna ska synka för att alla ska få chansen att åka på tävling. Att erbjuda 
tävlingsresor/träningsläger kommer fortsatt vara en viktig del av vår verksamhet med tanke 
på det höga antalet inflyttade elever.  



Pandemin har gjort att vi fått en tillfällig paus från tävlingsresor men det är viktigt att vi har en 
bra plan nu när pandemin förhoppningsvis börjar leda mot sitt slut.  

 
Nyckeln till att genomföra resorna på ett bra sätt kommer vara en god dialog mellan 
idrotterna och personal för att köra alla bussar.  
 
Cykelinrikningens teori, som samkörs över alla cykelgrenar, har delvist gjort om under 2020-
2021. Vissa saker har varit bra, andra saker så som schemaläggning får vi fortsätta att jobba 
med för att göra situationen mer hållbar för både elever och undervisande lärare. 

 

Vilka mål har ni för kommande läsår?  
Målet är att finslipa på mycket av det vi gör reda idag med avstamp i den elevenkät  vi gör 
varje år. Utifrån svaren i enkäten och en egen analys kring vilka områden vi bör fokusera på 
kommer vi att lägga extra vikt vid att förbättra.  
 

● Vara tydligare i vilka moment som betygssätts i resp. kurs. 
● Fortsätta utveckla Individualiseringen av träningsprogram och individuell 

coachning 
● Fortsätta med att förfina innehållet och upplägget i våra idrottskurser. 
● Arbeta mer med sociala medier för att marknadsföra de bra saker som vi 

redan gör.  
● Få eleverna att ta ett större ansvar för sin egna idrottssatsning. 

 

Vilka långsiktiga mål har ni? 
Vårt mål är fortsatt att vara sveriges ledande cykelutbildning. Målet är att cyklister från hela 
landet ska vilja stå i kö för att gå på vår skola och få en förstaklassig utbildning. I mångt och 
mycket är vi på god väg men det går alltid att bli bättre.  
 
Utöver att vara en attraktiv skola och cykelutbildning så vill vi vara väl förberedda för den nya 
reformen av idrottsutbildningarna i Sverige och vara det självklara valet för RF och 
Cykelförbundet. 
 

Teknik (4X, DH, BMX, Enduro, Slopestyle) 

Beskrivning av programmet/ämnet/idrotten 

 
Vi har under många år arbetat fram den idrottsutbildning vi har idag och ständigt uppdaterat 
den för att hålla yttersta måttet och det är därför vi leder utvecklingen bland sveriges 
cykelgymnasium. Vi har den mest framåt arbetade idrottsmiljö och gemenskapen på 
Hagströmska gymnasiet. Eleverna känner en stor trygghet i den miljö dom vistas i dagligen 
och inte minst sammanhållningen i gruppen.  
Vi har också för första gången fyllt samtliga platser och har sökande elever på reservplatser 
rankade efter prestationer och resultat/individuellt samtal.  
Vi har numera inom cykelteknik elever från 5 nationalliteter utanför Sverige! 

 

Projekt eller liknande genomförts under året 

Vi anställde i höstas en ny tränare (Martin Söderström) en pusselbit som föll på plats.  har 
tagit oss an en stor elevökning med 9 personer till 39 (läsåret ht20-vt21). Ännu fler väntas 
inför ht-21. 

Samarbetet med kommunen har fortskridit och bibehållits. 



Fortsätta den individualiserade träningen i corona tider på hög nivå. Gäller även 
dokumentation och undervisning på distans. 

Genomfört en mindre uppdatering i BMX-Hallen med två nya hopp.  

Vi har genomfört fler individuella samtal än tidigare som var ett av föregående års mål. 

Vårt väldigt uppskattande träningsläger och tävlingsverksamhet har pausats helt under året. 

 

Vad har fungerat bra under läsåret? Varför? 

Självklart har ännu ett år i pandemins spår varit utmanande men också räddat oss vid några 
tillfällen. Vi har sytt ihop ett hållbart träningssystem där alla blir kanske mer sedda än i stora 
grupper men också mindre tid än de normala 9.5h/vecka. Eleverna har nog snittat på ca 5-
6h/vecka men har tränat i mindre grupper.  

 
Trots corona har vi även ett högre söktryck än normalt, vi har öppnat ett LIU-spår för 
Slopestyle cyklister och landar på en totalt 53 elever till hösten! Vilket är en stor ökning från 
när jag började 2017 med 27 elever. och en ökning med 14 elever från vt-21 till ht-21!... 
Detta utan att vi har kunnat representera Hagströmska ute på tävlingar som vi normalt gör. 
Tävlingstillfällen är också ett mycket bra sätt att hålla en kontinuerlig kontakt med sökande 
elever. 
 
Närvaron hos våra elever har fortsatt varit lika hög trots corona. 

 

Vad skulle kunna förbättras? Hur? 

I och med en ökning på 98.14% på dessa år har vi också sett att vurpor och träning med 
avbrott i form med punkteringar, krascher och övrigt har ökat med ungefär lika mycket 
procent, så behöver vi vara fler ledare på plats för att ha högre kvalite på träningarna och för 
att slippa onödigt avbrott. Det har tyvärr hänt under året att vi har fått avbryta träning pga vi 
varit för få ledare på plats vid en krasch. 

 

Teorin behöver spridas ut mer, kanske behöver vi jobba annorlunda när vi har över 100 
cyklister totalt med rättning av prov och inlämningsuppgifter. Vi gjorde om Teori-upplägget 
inför 2020-2021 och det har gått åt rätt håll men en fortsatt vidareutveckling behövs.  

 

Individuella samtalen kommer bli en stor utmaning med så pass många elever. Nu när vi har 
35+ sökande och begränsade platser så ökar även kvaliteten på eleverna som har högre 
krav satta på utbildningen/träningen/tränarna. 

 Instagram är något vi skall bli bättre på generellt på Hagströmska cykel.  

 

 

Vilka mål har ni för kommande läsår?  

-Fortsatt bedriva den höga kvaliteten på idrottsutbildningen. 

-Fortsätta med den höga närvaron.  

-Anställa en till tränare (förhoppningsvis Erik Källström) 

-Renovera BMX/Downhillbanan och göra mer modern. Banans ytskikt är den samma som 
2011. 



-Fylla våra platser på NIU-Cykel. 

-Om vi har möjlighet pga corona & återinföra träningsläger och tävlingsverksamhet. 

-Jobba ännu mer i sociala medier & dela med oss av verksamheten ännu mer inifrån 
träningarna.   

-Tydlighet i vilka moment som betygssätts. 

-Få eleverna att ta ett större ansvar för sin egna idrottssatsning. 

 

Vilka långsiktiga mål har ni? 

Jobba mot den nya skolreformen och ta så stor del som möjligt av den.  

Fortsätt utveckla vår utbildning på högsta tänkbara nivå.  

Vi tror på en vidareutveckling och nytänk av det vi redan har idag, kommunikationen mellan 
skola-idrott är ett sådant område men där är vi på god väg med nya rutiner inför 
höstterminen. 
Fortsätta utveckla den noggranna planeringen vi gör i dagsläget och även kommunikation 
tränare-elev-lärare. 

Fortsätta jobba mot att vara det ledande cykelgymnasiet och sikta på lika stort söktryck i 
framtiden.  
 

Utöver att vara en attraktiv skola och cykelutbildning så vill vi vara väl förberedda för den nya 
reformen av idrottsutbildningarna i Sverige och vara det självklara valet för RF och 
Cykelförbundet. Vi ser allt fler skolor breddar utbildningar och sist ut i ledet är järvsö som 
satsar mot utförscykling. 

 

Esport 

Beskrivning av idrotten 

Esport, den kompetitiva inriktingen av datorspel. På skolan fokuserar vi på individuell 
utveckling utifrån elevens egna nivå.  

Projekt eller liknande genomförts under året 

Inga LAN i och med Corona. Har gjort långtgående träningsprogram med treorna där de 
har fått vara ledare och träna andra. Tvåorna bland annat fått skriva om esportens historia 
utifrån det spel de är inriktade på. 

Vad har fungerat bra under läsåret? Varför? 

Hittat nya och enklare sätt för kommunikation och avstämning med elever. Kommer att ha 
kvar vissa “distanslösningar” även när vi går tillbaks till närundervisning.  

Vad skulle kunna förbättras? Hur? 

Har letat efter sätt att få eleverna mer insatta i esportvärlden, ska försöka köra popquiz ca 
1~2 gånger i månaden för att se till att de håller koll på sporten i samtiden.  

Vilka mål har ni för kommande läsår?  

försöka köra popquiz ca 1~2 gånger i månaden för att se till att de håller koll på sporten i 
samtiden. Samt jobba mycket mer intensivt med rekrytering. 

 

 

 



Vilka långsiktiga mål har ni? 
Få till en bättre rekrytering så vi har fler elever att jobba med och på så sätt bli en del i att 
skapa framtiden för svensk esport.  
 

 

Individuell Idrott 

 

Individuell idrott /individuella är en idrottsprofil som särskiljer sig från samtliga andra 
idrottsprofiler. Individuella är en idrottsprofil för alla de idrottare på skolan som vill ha 
möjlighet att utvecklas i sin idrott men där antalet utövare är för få för att bli en egen 
idrottsprofil. 

 

Individuella utgår från omvänt upplägg gentemot Hagströmskas andra idrottsprofiler. 
Normalt ges varje elev möjlighet att träna sin specifika idrott två gånger i veckan samt ett 
fyspass i veckan. 

På individuella måste varje elev köra ett fyspass varje vecka och ges möjlighet att utöva sin 
egen idrott på egen hand de övriga tre tillfällena. 

Eleven kan även välja att köra mer fysträning med individuella på de utsatta träningstiderna 
om den så önskar. 

Eleven lär sig i stor utsträckning frihet under ansvar och hur den kan utveckla sin träning 
och prestation tillsammans med tränarna på individuella. Något som både uppskattas och 
utvecklar eleverna mycket. 

 

Projekt eller liknande genomförts under året 

Under det gångna har individuella bedrivit ett utvärderingsprojekt kring de obligatoriska 
samt teoretiska momenten med syfte att 

-  Få fler elever att både lämna in uppgifter i tid 
- Uppleva en mindre belastning av uppgifter 
- Känna ökad möjlighet till stöd/hjälp med uppgifterna från tränare 

Projektet har bedrivits tillsammans med eleverna på individuella som varit med både i 
feedback kring uppgifterna i sig samt upplägg.  

Resultatet för läsåret 

- Fler uppgifter lämnades in i tid. 
- Fler elever blir godkända med högre omdöme än tidigare genomsnitt 
- Nytt uppgifts-/planeringsupplägg för kommande läsår med fasta teoriperioder tydligt 

kopplade till träningen 
- En kompletteringsperiod för de elever som behöver mer stöd kring uppgifter eller vill 

komplettera för ett högre omdöme 

 

Vad har fungerat bra under läsåret? Varför? 

Eleverna på individeulla har haft en stor valmöjlighet kring hur dem har velat bedriva sin 
fysträning utefter rådande restriktioner. Eleverna har fått välja mellan att  

- Träna på gymmet 
- Delta på ett digitalt gruppträningspass 
- Planera & redovisa eget träningspass 



Upplägget har fungerat väldigt väl utefter förutsättningarna och även uppskattats av elever 
som annars hade behövt resa till Falun för endast en lektion. 

 

Vad skulle kunna förbättras? Hur? 

Då det varit första gången elever helt själv, utan tränares närvaro, fått planera och redovisa 
egna träningspass har utformandet av hur detta träningstillfälle ska bedömas varit 
utmanande i olika delar. Dels hur det ska bedömas och redovisas.  
Om möjligheten ska finnas kvar under läsår behöver bedömningskriterierna samt 
redovisningsformen struktureras och utformas på ett tydligare sätt för att underlätta både 
för elev och tränare till en bättre bedömning 

 

Vilka mål har ni för kommande läsår?  

För läsåret 21/22 är målet att genomföra den plan som projektet för det föregående läsåret 
kommit fram till och sedan utvärdera det. 

 

Vilka långsiktiga mål har ni? 
Ökat elevantal 
 

Beskrivning av programmet/ämnet/idrotten 

LIU Innebandy. 

 

Projekt eller liknande genomförts under året 

Inte kunnat ha något speciellt projekt med tanke på Covid-19 situationen.  

 

Vad har fungerat bra under läsåret? Varför? 

Det mesta har fungerat bra med tanke på omständigheterna, vi har haft ganska så bra 
närvaro på träningar trots att det varit mycket undervisning hemifrån. 

VI har sett till att göra träningarna mer anpassade för små grupper, ofta använt oss av 
övningar och spel på större ytor/ planer. Detta beroende på var vi befann oss på Covid-19 
termometern. I början så hade vi grupper på 8 personer/träning för att kunna säkerställa 
avstånd. 

Anledningen till att de har fungerat relativt bra är att många av eleverna har haft drivet kvar 
samt suget på innebandyn. Dock långt ifrån alla.  

Elever som har varit hemma och haft distans har fått erbjudande med online träning 2 
dagar i veckan förlagda på tisdagar och torsdagar. 

 

Vad skulle kunna förbättras? Hur? 

Få en ännu högre närvaro på träningarna. 

Kommer förhoppningsvis bli bättre närvaro nästa år när Covid-19 börjar bli mer hanterbart 
och undervisningen kommer kunna skötas mer från skolan. 

 

 

 



Vilka mål har ni för kommande läsår?  

Nästa år ska vi fånga upp varje elev och säkerställa att dem blir sedda. Det är utmaningen 
när vi har så många elever på innebandyn och utmaningen när man arbetar med lagidrott. 

Många är självgående och vissa behöver mer tillsyn beroende på var de kommit i sin 
personliga utveckling. 

 

Vilka långsiktiga mål har ni? 

Vi ska vara det ledande innebandygymnasiet i landet. Vi ska alltid vara ett alternativ för 
elever som går i åk 9 och har funderingar på att söka vidare. 

 

Ishockey 

Beskrivning av programmet/ämnet/idrotten 
Läsåret 20/21 har överlag varit bra men även haft stora utmaningar pga covid19. 
Utifrån ishockeyverksamheten finns det några centrala delar att utveckla inför läsåret 21/22 
där fokus kommer ligga på motivation, kultur inom idrotten och närvaro. 

Projekt eller liknande genomförts under året 

Vi hade som mål inför läsåret att komma igång ordentligt med, samt digitalisera den 
individuella utvecklingsplanen. Detta lyckades vi bra med och sjösatte detta med fokus på 
individuellt fokus främst under träningarna på fredagar. Pandemin gjorde dock att vi fick 
jobba på ett något annorlunda sätt efter att dem stängde ner kvälls och tävlingsverksamhet. 
Då fick vi snarare jobba med motivationshöjande träning.  

Vad har fungerat bra under läsåret? Varför? 

Det som har fungerat bra är den flexibilitet vi har haft i att styra undervisningen utifrån 
rådande förhållanden. Vi har även delat upp is/fysträningen på veckobasis vilket har gjort att 
eleverna får höra olika röster och träna på lite olika sätt varannan vecka.  

 

Vad skulle kunna förbättras? Hur? 

Vi kan på ett tydligare sätt kommunicera ut vad som krävs för att nå långt inom sin idrott. 
Att från start i åk1 få ta del av hur de tränar på NIU gymnasier är något vi hoppas skulle 
kunna höja elevernas vilja och förståelse till hur hårt och målmedvetet dem måste träna. 
Därför har vi en plan att bjuda in gästföreläsare som arbetar i den miljön.  

 

Vilka mål har ni för kommande läsår?  

Målet inför kommande läsår är att specifikt arbeta med motivation, kultur inom idrotten samt 
närvaro.  

 

Under rådande pandemi visade det sig tydligt vilka elever som hade den naturliga “glöden” 
för ishockeyn och vilka som föll ifrån både närvaro- och motivationsmässigt. För att höja 
motivationen hos samtliga är det viktigt att seriespel kommer igång igen som 
förhoppningsvis leder till att eleverna känner en mer meningsfull anledning till att träna.  

 

Kulturen inom ishockeyn gällande jargong med allt vad det innebär är något vi vill ta oss an 
och förändra/förbättra. Sättet man pratar med varandra, svordomar och sociala aspekter är 
delar som vi vill ta upp för diskussion med eleverna. 



 

Vi vill skapa ett ännu tightare samarbete med juniortränarna i Falu IF där det ställs högre 
krav på närvaro under skolträningarna. Skola och föreningsliv går hand i hand där det är 
viktigt att eleverna tar tillvara på all tillgänglig träning för att även föreningens resultat ska 
kunna förbättras. 

 

Vilka långsiktiga mål har ni? 

Att fortsätta bygga en bra kultur kring ishockeyn som leder till ett gott rykte ute i landet. Det 
blir alltmer populärt att söka för varje år och så vill vi fortsätta ha det. 

 

Längdskidor 

 
Längdskidor är en individuell idrott som kräver stort eget ansvar och engagemang samt 
förståelse för omgivande miljöns betydelse för utveckling och prestation. Den egna kroppen 
är det viktigaste redskapet inom idrotten. Det blir således viktigt att hålla den i gott skick för 
att främja optimal utveckling och prestation. Ett arbete som påverkas av flera olika delar som 
själva träningen, kost, vila/återhämtning, aktiviteter utanför idrottandet och val som individen 
gör i sin vardag. Individen bör ha vissa baskunskaper inom respektive område för att 
utvecklas inom idrotten.  Längdskidor är till viss del även en materialsport som kräver att 
individen har tillgång till det material som krävs för att genomföra den träning som ingår i 
upplägget. Olika material kräver mer eller mindre omsorg och kunskap. 

  
1. Hur ser upplägget ut? 

Vi delar in träningsåret i olika faser som i stort ser ut som följer: 
Maj – uppstart barmarksträning 
Juni – Augusti grundträningsperiod med lite mindre fokus på högintensiv träning 

·         Läger på hemmaplan för eleverna. 
September – Oktober mer fokus på högintensiv träning och fortsatt grundträning 

·         Läger på Idrefjäll 5dagar 
November – December tävlingsförberedande träning 

·         Läger på Idrefjäll 5dagar 
December – Mars tävlingsperiod 

·         Vi tränare finns på plats under vissa utvalda tävlingar 
April ”viloperiod” träning 3-6ggr i veckan. 

  
Eleverna deltar på skolans 4 schemalagda träningar på skoltid samt tränar på egen hand 
utanför skoltid. Vi tränare planerar träningsupplägget för dem flesta eleverna även utanför 
skoltid och det är helt individualiserat. Eleverna tränar 6-12pass i veckan beroende på vilken 
nivå de ligger på. Vi tränare är själva aktiva på träningarna på skoltid vilket innebär att vi 
tränar med eleverna i deras moment och finns således hela tiden nära dem. Detta ser vi som 
mycket positivt. 
 
Vi jobbar mycket med att finnas nära eleverna både i och utanför idrotten. Vi engagerar oss i 
skoldelen och hjälper eleverna när dem behöver extra stöd eller hjälp både inom skolämnen 
och idrotten. Vi arbetar på ett sätt där vi ställer tydliga krav på våra elever. Vi beskriver vad 
vi förväntar oss av dem. Vi har också väldigt tydlig struktur och ordning i hur vi bedriver 
verksamheten. Eleverna har tydliga ramar att förhålla sig till. Faller någon utanför ramen tar 
vi tag i detta omedelbart och löser eventuella situationer och missförstånd direkt.  

 

 



Projekt eller liknande genomförts under året 

Intervaller - intensitet och belastning 

Vi har haft ett fokus på att eleverna skall få en större medvetenhet och kontroll i sin träning. 
Detta gäller främst på träningar med intervaller. Där vill vi att eleven skall kunna göra 
medvetna val när det gäller intensitet och belastning i förhållande till passets beskrivning. 
Alltså vad som skall genomföras. Detta höjer kvaliteten på deras träning vilket kommer ge 
en positiv utveckling för dem rent tränings- och tävlingsmässigt.  

Vi tycker oss se tydliga positiva tendenser både på individnivå samt ur ett grupperspektiv 
och kommer definitivt att arbeta vidare med detta under kommande läsår.  

 

Digital teori 

Med tanke på den situation som varit under den gångna terminen har vi bedrivit all 
teoriundervisning på distans via meet. Detta har varit en utmaning framförallt när det 
kommer till diskussioner och fördjupningar i ämnet. Det blir lite “tungrott” att få kvalitativa 
diskussioner. Vi kommer troligen mixa teori via meet och fysiska träffar framöver. Anpassa 
typ av lektion till ämne och innehåll. 

 

Mer träningstävlingar än vanligt 

På grund av pandemin så var tävlings utbudet väldigt begränsat för våra elever. Vi valde 
därför att köra fler träningstävlingar än vad vi brukar göra under en vinter. Detta gav 
eleverna tillfälle att träna på att tävla under lite mer avslappnade former. Det gavs därmed 
mer utrymme till att testa olika delar inom tävlingsmomentet och ta lärdom av det. Vi ser att 
detta har varit utvecklande på både individ- och gruppnivå.  

 

Vad har fungerat bra under läsåret? Varför? 

Vi tycker att den dagliga verksamheten på det stora hela har fungerat bra trots pandemin. 
Verksamheten hade bra utgångsläge för anpassningar i och med att vi är så mycket ute 
och en relativt liten grupp. Vi känner oss nöjda med det innehåll vi kunnat erbjuda eleverna 
på deras träningar.  

Specifikt har vi jobbat väldigt mycket mer med teknik och tekniska detaljer på rullskidor. 
Den nya banan på Lugnet har givit oss helt nya möjligheter att arbeta med detta. Vi 
kommer fortsätta att utveckla det arbetet kommande läsår.  

Dialogen med vårdnadshavare och elever om rådande omständigheter har varit bra under 
läsåret. Det har i perioder varit påfrestande för oss alla men rak och tydlig kommunikation 
har varit nyckeln till att hålla alla informerade. Flexibilitet hos oss tränare har också varit 
viktig här. Vi äger vår verksamhet och styr den men är flexibla och tillmötesgående.     

Vi har bedrivit all form av gemensam styrketräning utomhus vilket har varit en lite utmaning. 
Gymmet har för oss bedömts som en högriskmiljö under pandemin. Anpassningar i 
program och upplägg har gjorts. Eleverna har visat en grym inställning här. Kvaliteten har 
blivit god och vi ser en positiv utveckling i gruppen.  

Rekryteringen av nya elever har varit ett pågående arbete sedan förra året. Vi hade ett 
långsiktigt mål från ifjol att på sikt komma upp i fulls sök 21st platser. Detta har vi uppnått 
redan till nästa läsår. Vi ser även att de sökande håller en högre grundnivå än tidigare vilket 
är positivt för verksamhetens- samt elevernas utveckling.  

  

 



Vad skulle kunna förbättras? Hur? 

Teoriundervisningen för åk 2-3 skulle kunna stärkas ännu mera. Det är en ständig 
balansgång hur mycket teori kontra praktisk träning vi lägger in i kurserna. Allt ställs så klart 
mot det vi skall uppnå i kurserna men det finns ingen given väg här. Vi skulle kunna arbeta 
med en ännu tydligare plan och struktur här.  

 

 

Vilka mål har ni för kommande läsår?  

Förbättrad teoriundervisning - se ovan.  

 

Vi vill fortsätta att vidareutveckla elevernas medvetenhet i träningen. Skapa en förståelse 
för vad som är viktigt inför respektive träningspass och vad som är fokus. Eleverna skall få 
en känsla för den egna kapaciteten och ställa den i relation till vad situationen kräver i den 
dagliga verksamheten samt i tävlings situationer. 

Fortsätta att arbeta med tekniska detaljer på både rullskidor och skidor. Detta läsår gjorde 
vi en grym utveckling med teknikarbetet på rullskidorna och till viss del även på skidorna. 
Det är här precis som med teorin en avvägning av hur mycket tid man lägger på teknik 
kontra konditionsträning. Detta kombineras ju också i många av våra moment. Till exempel 
vid intervallträning med teknikfokus. 

Ett otroligt viktig bit är att bibehålla den goda stämningen och känslan i gruppen. Detta är 
alltid en utmaning i början på varje läsår. Här krävs ett jobb från både oss tränare, befintliga 
elever samt nya elever. Det åligger  oss tränare att visa vägen, skapa en trygg miljö och en 
bra och inkluderande känsla på träningarna.  

 

Vilka långsiktiga mål har ni? 

Bibehålla fullt intag framöver är ett viktigt långsiktigt mål för oss. Detta kräver ett fortsatt bra 
jobb med marknadsföring och rekrytering av nya elever.  

Höja statusen på söket till Hagströmska är också ett långsiktigt mål. Vi ser en höjning av 
nivån på dem sökande år från år. Vi vill fortsätta hålla det så för att få möjlighet till ett större 
urval av individer under söket.  

 

Simning 
Vi arbetar utifrån Svenska simförbundets riktlinjer. Förbundet har tagit fram  
Simlinjen och är  Svensk simnings utvecklingstrappa och är framtagen som ett verktyg för att 
hjälpa föreningar att arbeta för en optimal och långsiktig utveckling av sina simmare, baserat på 
erfarenhet, forskning, framtidsanalys och internationella modeller. 

 
Simlinjen består av åtta utvecklingsstadier och fungerar som ett pedagogiskt verktyg för 
planering av en simmares långsiktiga karriär, oavsett om inriktning görs mot elitidrott eller motion 
och hälsa. 
Simlinjen hjälper än att utveckla individen så långt det är möjligt, både ur ett hälso- och 
elitperspektiv. Genom tydliga riktlinjer och innehåll för varje utvecklingsstadium utgör Simlinjen 
ett verktyg och stöd på vägen för att verka för svensk simnings framtida utveckling både när det 
gäller tillväxt av simmare, tränare samt föreningsstruktur. 
Syftet är att utifrån individens biologiska utvecklingsnivå och mognad ge rekommendationer för 
vad som bör göras och uppnås i varje utvecklingsstadium. Därigenom kan både fysiska och 
psykosociala/mentala delkapaciteter utvecklas optimalt.1  

 



Upplägg simning 
 
Eleverna tränar fyra skolträningar i veckan och varieras mellan simning, styrka och teori. 
Upplägget anpassas utifrån vilken träningsbakgrund, målsättning, ambition som den aktive 
har. Utöver skolträningar har simmarna möjlighet att träna med Falu simsällskap.  
 
Samarbete sker mellan simning och triathlon. 
 
 
Anläggningar 
 
Simningen genomförs i Lugnets simhall 25 m bassäng eller utomhus 50:a  
Styrka genomförs Actic på Lugnet. 
 

Projekt eller liknande genomförts under året 

Vi har under träningarna jobbat mycket med teknik och taktik och genomfört videoanalyser 
och teknikträning anpassat på individuell nivå. Vi har också från HT 21 använt oss av 
Svenska simförbundets olika tester och genomfört dessa regelbundet.  

 

Vad har fungerat bra under läsåret? Varför? 

Vi har haft bra kvalitet på träningen med bra fokus trots att tävlingssäsongen uteblivit. Vi har 
jobbat mycket med att den aktive ska ta eget ansvar för sin träning och sin satsning och hitta 
en balans mellan skola, träning och återhämtning. I idrottsenkätens resultat  anser 4,8 att de 
aktiva tar eget ansvar för träning  

 

Vad skulle kunna förbättras? Hur? 

 

●  Individuell utvecklingsplan 

            Fler individuella samtal med individuellt upplägg 

            (Jag har en individuell utvecklingsplan i specialidrott 3,5) 

 

● Tydlighet kring syfte och mål med träningen 

Vara tydligare i kommunikationen med elever vad träningens syfte och mål är.  

           Bättre återkoppling och tydlighet till hur eleverna ligger till i specialidrottsämnena  

(Det är tydligt vad som bedöms och betygssätts i ämnet specialidrott 3,5) 

Skapat ett elevportfolie för varje aktiv där vi samlar alla teknikanalyser, tester m.m för 
att göra det tydligt för eleven och där eleven också kan följa sin idrottsliga utveckling. 

 

● Skapa förutsättningar för idrottspsykologiskt stöd 

           (Jag har tillgång till idrottspsykologiskt stöd 2,5) 

           

Vilka mål har ni för kommande läsår?  

● Skapa förutsättningar för idrottspsykologiskt stöd dit vi kan hänvisa elever vid behov. 
● Inledningsvis när terminen startar upp få till en bra sammanhållning mellan eleverna 



inom simning/triathlon.  
● Starta tidigt med rekryteringsfasen av nya elever till Ht - 22 där målet är att fylla våra 

platser för NIU simning med hög kvalitet av simmare 
● Att alla ska må bra  och ha en balans mellan skola, träning och återhämtning 

 

Vilka långsiktiga mål har ni? 

 

● Skapa en attraktiv miljö på Hagströmska gymnasiet simning där sökande från hela 
sverige ska vilja börja hos oss 

●  

 

Triathlon 
Triathlon är en uthållighetsidrott där momenten simning, cykel och löpning utförs i en följd. 
Den kännetecknas av fart, styrka och uthållighet och träningen är allsidig och varierad.  
Det krävs en del utrustning och material för att kunna utöva triathlon och kunna genomföra 
träning och tävling. Det innebär ett stort egenansvar för den aktive att ta hand om utrustning 
och underhålla detta.  
 
Upplägg triathlon 
 
Maj - September tävlingssäsong 
Oktober Återhämtning och uppstart av grundträning 
November- Januari Grundträning med fokus på teknik, styrka och uthållighet 
Februari- April Grundträning  med fokus på teknik, styrka och fart 
April-Maj Tävlingsförberedande träning  
 
Eleverna tränar fyra skolträningar varje vecka och har utöver dessa träningar ett individuellt 
upplägg. De tränar i förening eller på egen hand mellan ca 5 - 12 träningspass i veckan. Det 
individuella upplägget planeras tillsammans med tränare och den aktive.Upplägget 
anpassas utifrån vilken träningsbakgrund, målsättning, ambition som den aktive har. Att 
träna triathlon kan ta mycket tid eftersom det är tre grenar som ska tränas och då brukar vi 
blockträna, vilket innebär att vi lägger en- två grenar som fokus och övriga gren/grenar där vi 
underhålla träningen och sedan växlar vi fokus. Förutom att genomföra träning så är det 
viktigt som triathlet att få tillräcklig med återhämtning och balans för optimala förutsättningar 
att utvecklas som idrottare.  
 
 
Anläggningar 
 
Träningen bedrivs på olika platser. Simningen genomförs i Lugnets simhall 25 m bassäng 
eller utomhus 50:a eller möjlighet till att simma öppet vatten, cykelträningen bedrivs under 
vinterhalvåret inomhus på wattbike och när det är barmark på asfalterade cykelbanan på 
Lugnet eller på vägar i närområdet och löpningen för det mesta utomhus hela året men 
möjlighet till löpband på STC.. 
 
Vi samarbetar med andra idrotter på skolan som tex simning och cykel, vilket är uppskattat 
av de aktiva.  
 

Projekt eller liknande genomförts under året 

Under året har vi arbetat med att stärka upp triathlon som sport i regionen kring Dalarna och 
framför allt Falun och startat upp triathlonverksamheten för barn och ungdomar i Falun 



tillsammans med Dalregementets IF triathlon. Dels för att i framtiden kunna rekrytera 
ungdomar i närområdet men också för att våra elever ska ha möjlighet att träna i 
föreningsverksamhet utöver skolträningarna.  

 

Vi har under träningarna jobbat mycket med teknik och taktik genom videoanalyser, 
teknikträning och tränat på att tävla genom olika träningstävlingar för att förbereda de aktiva 
optimalt för tävling. 

 

Vad har fungerat bra under läsåret? Varför? 

Vi har optimala förutsättningar för att utöva triathlon på Lugnet och vår närmiljö. 

 

Vi har haft bra kvalitet på träningen med bra fokus trots att tävlingssäsongen har flyttats 
fram. Vi har jobbat mycket med att den aktive ska ta eget ansvar för sin träning och sin 
satsning. I idrottsenkäten kan man se att: Jag tar eget ansvar för min träning snitt: 4,6 

Vi har lagt stor vikt vid teknik i de tre grenarna vilket vi också ser resultat av under 
vårterminen med att de utvecklats tekniskt och taktiskt framförallt på cykel.  

Den asfalterade cykelbanan blev klar HT- 21 vilket har skapat optimala förutsättningar att 
träna teknik på cykel för våra aktiva. Vi har också haft möjlighet att genomföra 
träningstävlingar på Lugnet med simning i bassäng, cykel på asfaltsbanan och löpning inom 
samma område.  

 

Vad skulle kunna förbättras? Hur? 

● Tydlighet kring syfte och mål med träningen 

Vara tydligare i kommunikationen med elever vad träningens syfte och mål är.  

            Återkoppling kurser och idrottslig utveckling 

● Bättre återkoppling och tydlighet till hur eleverna ligger till i specialidrottsämnena  

(Det är tydligt vad som bedöms och betygssätts i ämnet specialidrott 4,3) 

Skapat ett elevportfolie för varje aktiv där vi samlar alla teknikanalyser, tester m.m för 
att göra det tydligt för eleven och där eleven också kan följa sin idrottsliga utveckling. 

Sociala aktiviteter 

● Sociala aktiviteter utanför idrotten 

(Vi, eleverna på RIG/NIU, umgås tillräckligt ofta utanför träningen 3,1) 

Skapa gemensamma aktiviteter för att stärka sammanhållningen. Tex genom en 
aktivitetsgrupp som får tex planera aktiviteter. 

Resursstöd 

● Resursstöd kring tex idrottspsykologi, dietist dit vi kan hänvisa elever vid behov 

            Tester 

● Mer tester i  de olika grenarna och att den aktive ska få information om fystesterna 
och vilket syfte de har och hur de ska ligga till grund för träningen. 

           (Idrottsenkät: Jag testas regelbundet inom det fysiska området 3,9) 

(Jag får information innan fystester, vilket syfte de har, hur de fungerar och hur vi 
skall  använda resultatet 3,4) 



(Mina resultat från fystester ligger till grund för mitt träningsupplägg 3,6) 

Psykisk ohälsa 

● Diskutera psykisk ohälsa, ta hjälp av kurator på skolan för att diskutera ämnet och 
försöka fånga upp vid behov ännu tidigare.  

(Har du någon gång mått så psykiskt dåligt (dagligen i minst två veckor) att du 
upplevt påtagliga svårigheter att fungera som vanligt i vardagen och/eller i idrotten? 

 

Vilka mål har ni för kommande läsår?  

● Förbereda alla aktiva på att träna och tävla i triathlon till sommaren - 22 
● Inledningsvis när terminen startar upp få till en bra sammanhållning mellan eleverna 

inom simning/triathlon.  
● Starta tidigt med rekryteringsfasen av nya elever till Ht - 22 där målet är att ha 5 nya 

elever till Ht - 22 
● Fortsätta samarbeta med DSA triathlon elit och med Dalregementet IF triathlon för att 

skapa optimala förutsättningar för de aktiva att flytta till Falun och träna triathlon. 
● Att alla ska må bra  och ha en balans mellan skola, träning och återhämtning, I 

idrottsenkäten såg att flera av de aktiva har mått sämre under senaste året.  

Tex, stressad, oro, svårt att koncentrera sig, svårt att sova m.m är tecken som visat 
sig.  

 

Vilka långsiktiga mål har ni? 

● Alla elever som börjar på Hagströmska triathlon ska ha tränat och tävlat i triathlon 
minst ett år innan de har börjat hos oss.  

● Skapa en attraktiv miljö på Hagströmska gymnasiet triathlon där sökande från hela 
sverige ska vilja börja hos oss 

● Att en från varje årskull ska kommit så långt i sin idrottsliga utveckling att den ska 
kunna söka och komma in på DSA elit triathlon direkt efter gymnasiet. 

 

Personlig Träning 

Personlig Träning är en inriktning för elever som vill träna på gym. Eleverna som väljer 
inriktningen behöver inte vara kopplad till någon idrott. Min ambition med inriktningen är att 
elever som inte har någon idrott ska ha möjlighet att träna på skoltid. De får möjlighet att 
lära sig hur man tränar på gym och hur man kan lägga upp sin egen träning utifrån ett 
specifikt syfte eller mål.  

 

Projekt eller liknande genomförts under året 

Inget speciellt.  

 

Vad har fungerat bra under läsåret? Varför? 

De teoretiska momenten har fungerat bra med tanke på digital verksamhet. Vi har haft 
möjlighet att jobba mer med de teoretisk momenten än tidigare och lagt mer tid åt det vilket 
har varit bra.  

 

Vad skulle kunna förbättras? Hur? 



Möjligheten till fysiska träffar. Eftersom några elever inte har bott i stan så upplever jag en 
svårighet att träffas pga covid (trots att vi haft möjlighet att köra idrotterna) jag har dock inte 
velat köra med vissa elever och på så vis gett de elever möjlighet att visa sina färdigheter 
och inte de andra som inte haft möjlighet. 

 

En till sak är att eftersom de fysiska träffarna minskat så har även den personliga kontakten 
med eleven försämrats.  

 

Vilka mål har ni för kommande läsår?  

Bibehålla en fysisk aktivitet för alla elever, fler tillfällen än denna termin. Jag vill jobba för att 
eleverna ska träna och röra på sig för att de ska få en bättre hälsa, både fysiskt och 
mentalt.  

Bibehålla det som varit bra och plocka med de saker som vi ska förbättra.  

 

Vilka långsiktiga mål har ni? 

Att växa som idrott. Att ge fler elever möjlighet till att vara fysisk aktiva. Öka medvetenheten 
kring de både mentala och fysiska hälsofördelarna som träning har. Det är en viktig aspekt i 
dagens samhälle där många mår dåligt. 

 

 

Organisering av APL 
APL-perioderna på Hagströmska Gymnasiet är idag fördelade enligt 8 veckor under läsår 2 

och 8 veckor under läsår 3. Anskaffning av APL-platser sker dels genom programråd, dels 

via lärarkontakter samt att eleverna själva tar första kontakten med företaget och frågar om 

dem har plats. När elever själva ordnar med plats tar  lärare därefter över gör klart med 

riskanalys, APL-plan och besöksplan. Enligt önskemål från företagen själva från tidigare 

programråd, uppmanar lärarna eleverna att i första hand kontakta företagen själva cirka 1-2 

månader innan APL-periodens start. 

 

Skolan bjuder in till programråd för varje program 2ggr/läsår. På Bygg och 

anläggningsprogrammet bjuds företagen in sett till respektive inriktning så där genomförs 

enligt plan upp till 6st programråd per läsår. Under tidigare år har det just inom detta 

program dock varit svårare att få till god närvaro på detta tillfällen och därför är planen att 

kommande läsår utöka kontakten med företagen under läsåret ytterligare.   

 

Sett till beslut av vilka kurser som skall förläggas på APL så sker en årlig genomgång av 

poäng planerna i de olika programmen där lärarna tillsammans med ledningen arbetar fram 

ett underlag till uppdatering av dessa. Detta underlag skickas sedan till huvudman för beslut. 

i slutet av varje läsår sker även en utvärdering av APL periodernas fördelning under läsåret 

tillsammans med lärarna för att detta skall synka på bästa sätt med branschens 

förutsättningar och behov.  

 

Under APL sker besök/avstämningar digitalt av undervisande lärare på arbetsplatsen där 

framtagen arbetsplan tas upp med handledaren. Målsättningen för respektive lärare är att 

genomföra 2st besök för varje APL-period. I vissa fall befinner sig dock eleven på en APL-



plats som ej möjliggör besök i samma omfattning, och i dessa fall förs istället en kontakt med 

handledaren över telefon/videosamtal. 

 

 

Under läsåret höstterminen 2020 medverkade en kvalitetsutvecklare från skolverket i ett 

gemensamt utvecklingsprojekt på yrkesprogrammen som syftade till att identifiera 

utvecklingsbehov rörande APL för respektive program. Projektet resulterade i att ett ny 

lathund för APL för all personal togs fram, att ett nytt samarbetsavtal skapades samt att 

ytterligare tid för kontakt med företagen frigjordes för lärarna i anskaffningsperioden. Därtill 

skapades ett tydligare årshjul rörande skolans APL för att synliggöra uppföljningsarbetet 

ytterligare som en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Årshjulet innefattar bl.a. en lärar- 

och elevenkät som blir en del i att mer övergripande utvärdera APL:arbetet på skolan 

framöver.    

Utvärdering undervisning och lärande 

Vilken är rektors/lärarnas/elevernas bedömning av undervisningens kvalitet? I vilken 

utsträckning erbjuds eleverna aktivt lärarstöd (elevernas stimulans, motivation, självkänsla), 

hur väl fungerande är arbetet kring bedömning, studiero (i undervisningen/klassrummet) 

samt elevernas inflytande (över undervisningen)? 

 

Utvärdering- Undervisningens kvalitet  

Nedan följer utvärdering från respektive program- och ämneslag.  

 

Programlag 

Bygg och anläggningsprogrammet 

Vad har fungerat bra under läsåret? Varför? 

Anläggning: Att ha möjligheten att få in elever (åk 2 och 3) under perioder. 

Husbyggnad: Åk 2 har fungerat bra, Apl, närvaro. Åk 1 har lyckats med projektet. 

 

Vilka mål har ni för kommande läsår?  

Övergripande mål för nästa läsår är att vi skapar en  gemensam struktur på hur vi använder 
Classroom, Schoolsoft och mail så att det är tydligt för oss i personalen och för våra elever 
när och hur vi använder dessa. 

Målet för kommande läsår är att vi i åk 1 fortsätter utveckla projektet lekstugan, utgår från 
examensmålen och involverar, ma, sv, eng, sam och na. I åk 2 skapa samarbete mellan hus 
och anläggning inriktning, I  åk 3 skapa samarbete mellan hus och anläggning inriktning 

Riktade öppet hus där vi bjuder in tjejer. 

 

Vilka långsiktiga mål har ni? 

Programmets långsiktiga mål är att få fler elever att söka byggprogrammet. Målet är även att 
höja andelen tjejer som söker programmet 



 

Vad skulle kunna förbättras? Hur? 

Anläggning: Svårt att motivera elever att komma in ett fåtal timmar för praktiska lektioner 
under distansperioden (åk 1). 

Husbyggnad: Koppla projekt till GG-ämnen, förutsättningarna har påverkats negativt pga 
pandemin. 

Schema: Tight för idrottselever att hinna till lektionen efter träning. Elever kommer ofta sent.  

ID06 - Rutin kan förbättras?  

 

Barn och fritidsprogrammet 

Vad har fungerat bra under läsåret? Varför? 

- Bra samarbete i programlaget. 

- Bra samarbete med EHT,  

- Bra flexibilitet i arbetet inom arbetslaget 

 

Vilka mål har ni för kommande läsår?  
- Programinfärgning, BF-identitet  

- Skapa stabilitet i studieplaner inom programmet.  

- Utökade kontakter med APL-företag    

 

Vilka långsiktiga mål har ni? 

- Påvisad ökad attraktion av programmet. 

 

Vad skulle kunna förbättras? Hur? 

- Synliggöra programmets identitet både internt och externt 

- Kvalité på APL; mer ändamålsenliga platser.  

- Bättre och långsiktiga samarbeten med externa aktörer 

- Bättre återkoppling från EHT kring elevfall 

 

Fordon och transportprogrammet 

Vad har fungerat bra under läsåret? Varför? 

Att ta in resurser har varit lättare och gått snabbare än året innan. Samarbetet mellan oss i 
arbetslaget har varit bättre, och att lära av varandra. Det har varit lättare än tidigare att nå 
närmaste chef.  

FT19 har getts möjlighet att ha matte på Ingarvet vilket har gett ett bra resultat. Endast fyra 
elever nådde inte upp till ett godkänt betyg. 

Vi har arbetat mycket med bedömning, och framförallt formativ bedömning. Vi har tolkat och 
översatt kunskapskraven till matriser för att öka förståelsen. 

Många elever fick examen. 

Vilka mål har ni för kommande läsår?  



Att infärga mer mellan yrkesämnena och GG-ämnena, framför allt i Åk1. Det måste finnas 
vilja och tid till att tillsammans med GG-lärare samverka för en gemensam struktur. T ex 
lektioner i GG-ämnen på Ingarvet. Det kan även vara motivationshöjande för alla FT-elever, 
oavsett årskurs. 

GG-lärare knutna till programmet. 

 

Vilka långsiktiga mål har ni? 

Att få tillräckligt med fordon för att kunna ge eleverna rätt progression i sin utveckling. 

Ett första delmål är att kunna nå upp i 20 YKB timmar till jul för treorna. 

Att öka motivationen för GG-ämnena och därigenom öka antal elever som når godkänt 
betyg. Det skulle kunna ske genom högre närvaro av GG-lärare på Ingarvet, mer samverkan 
mellan lärare och infärgning av ämnen. Helt enkelt att få till ett hållbart och långsiktigt 
samarbete i programmet. 

 

Vad skulle kunna förbättras? Hur? 

Bättre struktur i körplaneringen då det tar mycket tid. Ett satt schema/körgrupper tidigare 
samt utplanerad körtid per vecka och elev. Veckomöten, “det här gäller för veckan”, för att 
t.ex. få bättre progression när det gäller elevernas körning.  

Vi kan förbättra detta genom att ha en struktur för att sätta körschema samt fordon och 
lärare så att körschemat går ihop. 

Just när det gäller historia och religion fanns det stor andel F. Sett till de kurser som behövs 
för examen så var det i kursen ma1 som flest elever hade F.  

Då vi ser stora problem med att hinna med allt innan YKB skrivning så är kursplaner svåra 
att jobba efter i rätt ordning. Prioriteringen skulle se annorlunda ut om vi ej skulle jobba mot 
trafikverket utan med förarprövare istället.  

 

Ekonomiprogrammet 

Vad har fungerat bra under läsåret? Varför? / Vad skulle kunna förbättras? Hur? 

Projekten har överlag fungerat bra, men delvis begränsats pga pandemin. Vi har även sett 
ett behov att revidera placeringen av projekten för att skapa en jämnare fördelning, samt en 
bättre synkronisering mot kurserna. Detta har vi arbetat med under programdagen 14 juni. 

 

Vilka mål har ni för kommande läsår?  

Under kommande läsår är förhoppningen att tydligare arbeta med de globala målen 
(Agenda 2030) och vetenskaplig metod och skrivande, dels genom att projekt hänger ihop 
och att fler genomförs, dels genom en tydligare anpassning till de olika kurserna. Vi 
kommer även att arbeta för att gymnasiearbetet utvecklas ytterligare inom programmet, 
med en tydligare planering av obligatoriska moment, samt ökat samarbete mellan 
handledare och kurser. 

Vidare kommer lärandematriser att utarbetas för projekt i årskurs 1, för förmågor knutna till: 

- grupparbete 
- redovisning/kommunikation 
- källhantering 

Tanken är att eleven även ska få genomföra självvärderingar kring dessa återkommande 



punkter, i linje med de krav som ställs för certifieringen. 

 

Ett annat mål är att tidigt (genom lärarkonferens) försöka fånga upp de elever som vi ser 
riskerar att komma efter eller uppvisar specifika svårigheter för att snabbare hitta extra 
anpassningar. 

 

Vilka långsiktiga mål har ni? 
- Öka söktrycket på programmet, genom att eleverna upplever undervisningen som 

givande och med hög kvalitet. 

- Öka antalet sökanden på lokal nivå, genom aktivitet/att synas på högstadieskolor.  

- Fortsatt arbete mot att skapa en helhet kring programmet utifrån examensmålen. 

- Fortsatt arbete med det entreprenöriella lärandet och kontakten med näringslivet. 

 

Samhällsvetenskapsprogrammet 

Vad skulle kunna förbättras? Hur?  

 

- Ett tydligare gemensamt arbete mot examensmålen. 
- Känslan av samhörighet mellan eleverna på programmet, att skapa en “Vi”-känsla 

bland eleverna på SA programmet oavsett om man går i år 1, 2 eller 3. Ett medel för 
detta är SA dagar, SA-samlingar (likt den junisamlingen vi hade), temakvällar på 
skolan, SA-programgrupp.  

- Programmedlemmar på samma plan. En lokalfråga som är svår då vi är rätt 
trångbodda. 

- Elever mer aktiva i utformandet av aktiviteter på SA. Detta kan ske via skapandet av 
en elevgrupp med representanter från varje årskurs 

- Mer aktiva i utformandet av samhällsprogrammets verksamhet 

 

Vilka mål har ni för kommande läsår? 

- Genomföra/Utveckla SA-dagar  
- Fler årskursövergripande aktiviteter 
- Utveckla konceptet “veckans ord” Att lyfta och fokusera programspecifika teoretiska 

begrepp kopplade till examensmål. 
- Öka elevengagemang/inflytande. 
- Öka elevernas kunskaper kring bedömning/handledning/feedback/inlämning 
- Öka elevernas benägenhet att lämna in i tid 
- Utveckla elevernas förståelse och kunskaper kring ansvar. 

 

Vilka långsiktiga mål har ni? 

- Utveckla SA-beteendeinriktningen  
- Integration mellan årskurser både socialt och kunskapsmässigt 
- Mer utbyte och elevinteraktion när det gäller Gy-arb från åk 3 till åk 2 
- Utveckla examensmål tillsammans: ex:källkritik. Ökat samarbete kring elevernas 

progression inom centrala förmågor för beteendeinriktningens examensmål. 
 
 
 
 



Industriprogrammet 

Vad har fungerat bra under läsåret? Varför? 

Trots att åk 1 var hemma en längre period med distansundervisning så lyckades vi att bli   
klar med alla moment i kurserna. 

Stor andel av våra treor har genom sin APL lyckats få jobb efter studenten. 

 

Vilka mål har ni för kommande läsår?  

Flera projekt som involverar GG- ämnen. 

 

Vilka långsiktiga mål har ni? 

Programmets långsiktiga mål är att skapa ett ännu mera attraktivt program genom att 
komplettera maskinparken för att därmed kunna erbjuda bredare kunskaper inom yrket. 

 

Vad skulle kunna förbättras? Hur?  

Projekt kopplade till GG-ämnen. Hur? Genom planering i programlag. 

Tydliga tjänstefördelningar som vi lärare är med och jobbar fram. 

Fungerande processer sett till schema, kurser och resurser så att i tidigt får tid till att planera 
och lägga upp läsåret. Skapar hälsa för hela arbetslaget. 

 

Naturvetenskaps - och Teknikprogrammet 

Vad har fungerat bra under läsåret? Varför? 

När det gäller Teknik treor har vi haft lite besvär med schemaläggning och stora förändringar 
i elevgrupperna.  Att eleverna på NIU inte läser alla programfördjupningar har varit en 
utmaning för lärarna på Teknikprogrammet. 

Ren distansundervisning har fungerat bra och vi har lyckats att hålla en god nivå på 
undervisningskvaliteten. Detta har visat sig i att vi inte har större andel underkända elever än 
tidigare år och vi har också satt höga betyg. 

 

Vad skulle kunna förbättras? Hur? 

Eftersom vi har haft ett läsår med stor del distansundervisning så har vi haft ett uppehåll i 
att kunna utveckla vår undervisning. Men det som har utvecklats har berört hur vi kan 
anpassa vår undervisning till digital form, vilket inneburit olika utmaningar inom olika kurser.   

Förbättrade lokaler och mer utrustning kommer att innebära ett lyft för vår undervisning. Vi 
har inte haft möjlighet att laborera i den utsträckning som läroplanen kräver, dels pga 
brister i utrustning men också på grund av distansundervisningen. 

Tid för institutionsvård kan undvika driftstopp av utrustning (3D-skrivare) som var kritisk för 
flera kurser inklusive gymnasiearbete.   

Vore bra att inte slå samman olika klasser som läser samma kurs, vilket skedde i Svenska 
3 med klasser som tidigare inte haft undervisning tillsammans. Det vore bättre att ta hänsyn 
till klassernas förutsättningar och förkunskaper i dessa sammanhang för att kunna anpassa 
undervisningen till gruppen på bästa sätt. 

Att dela kurser, två lärare som har varannan lektion i samma kurs, känns som att det tar 
mer än det ger eftersom mycket tid måste läggas på att följa upp lektionen man själv inte 



var med på. Gymnasiearbetet kan vara ett undantag om man har olika kompetenser som 
kompletterar varandra. För att det skulle fungera med flera olika lärare på samma kurs kan 
de inte vara blocklagda utan lärarna behöver kunna planera in olika moment som de kan 
ha i några veckor och sedan alternera. Eleverna har också uttryckt att ha olika lärare 
varannan lektion blir rörigt. 

Lektioner i praktiska ämnen, t.ex. Bild, Design, Teknik och Konstruktion, som behöver 
material vilket finns tillgängligt på plan 3 behöver schemaläggas enbart på plan 3. 

 

Vilka mål har ni för kommande läsår?  

Att fortsätta utrusta lokalerna och anpassa utrustning så att vi kan utveckla vår 
undervisning i praktiska moment såsom Fysik, Teknik, Kemi och Biologi. 

Ett förråd behöver ventilation, belysning och fungerande el för 3D-skrivare. Blir det inte 
åtgärdat så kommer inte sal G32 att användas för undervisning i höst. 

Under sommaren byggs en labsal och under hösten ska denna ställas i ordning med 
utrustning som vi köpt av Drottning Blankas gymnasium. Kemikalier och utrustning till 
ämnena fysik, kemi och biologi ska katalogiseras och struktureras till undervisningen. 

Vi planerar att fortsätta med samma projekt som föregående år och finslipa dessa efter 
elevernas utvärderingar. Dock har vi förändringar i vilka ämnen som eleverna läser så 
projekten måste anpassas efter detta.  

 

Samverkan med Industriprogrammet vad gäller konstruktion, produktutveckling och 
gymnasiearbete. 

 

Vilka långsiktiga mål har ni? 
Med anpassade lokaler och utrustning har vi helt andra möjligheter att utveckla vår 

undervisning och bli ett attraktivt val för elever som vill studera Teknik och Natur.  

Vårt mål är att locka fler elever att välja Natur och Teknik som ett förstahandsval även lokalt 

intag. 

 

Fortsatt samverkan med Industriprogrammet för att utveckla möjligheten till att designa och 

tillverka produkter i teknikämnen 

 

Samsyn och samverkan kring läroplansmål med ett första fokus på akademiskt skrivande. 

 

 

Ämneslag  

Engelska 

Vad har fungerat bra under läsåret? Varför? 

Kursproven, både Skolverkets och via Exam.net.  

Positivt att vi fått tillbaka Exam.net. Mycket mer användarvänligt än Inspera.  

Bra att vi hann skapa kontakt med de flesta eleverna på plats, innan distansundervisningen 
började.  

Efter omständigheterna så har läsåret ändå fungerat bra.  



Positivt med distans är att det har varit enkelt att prata med elever enskilt via Meet.  

Smågrupper i Meet har varit bra,  

 

  Vad skulle kunna förbättras? Hur? 

Sambedömning, tid för rättning. 

Ämneslagstiden har inte varit organiserad, lärare som undervisar i flera ämnen och tillhör 
olika ämneslag behöver veta var de ska vara. Under kommande lå 21-22 kommer detta att 
lösa sig eftersom samtliga lärare undervisar heltid engelska.  

Kan inlämningstider/ deadlines få mer tyngd? Blir svårt att hinna rätta sena inlämningar i 
slutet av terminen, väldigt hög arbetsbelastning för lärare i slutet av läsåret. 

Svårt att bedöma vad som inte fungerat pga pandemin eller på den ordinarie 
organisationen. 

Lägga mer tid på att prata engelska, skapa fler tillfällen för eleverna att öva, kommunicera.  

 

Vilka mål har ni för kommande läsår?  

Arbeta vidare för att utveckla ämneslagets struktur. Utvärdera befintliga uppgifter, förbättra. 
Arbeta för ett tryggt ämneslag där vi stöttar varandra.  

Infärgning engelska- yrkesprogram. Ökat samarbete med yrkeslärare.  

Använda kursboken för mer struktur till valda delar i kurser.  

 

Vilka långsiktiga mål har ni? 
● Samarbeten med skolor i engelsktalande länder. Utbyten. Exempel: 

https://www.etwinning.net/sv/pub/index.htm  

● Engelska 5: Utveckla intresset för engelska, att elever väljer att läsa vidare.  

● Förbereda elever för studier på universitetsnivå där undervisningsspråket är 

engelska.  

● Förbättra hör- och läsförståelse hos elever kontinuerligt.  

● Hur vi ger feedback, den formativa delen. Arbeta aktivt med återkoppling.  

 

Matematik 

Vad har fungerat bra under läsåret? Varför? 

Vi har varit överens om gränserna på kursproven och haft en tydlighet ut mot eleverna. I 
övrigt har vi inte gått framåt så mycket eftersom vi haft få ämneslag och alla inte har kunnat 
delta varje gång. 

Vi har under detta läsår utvecklat oss vad gäller digitala hjälpmedel. Vi har fått 
dokumentkameror som hjälpmedel och vi kan spela in korta genomgångar av uppgifter som 
elever har haft svårt för. Vi kan också lättare hålla enskilda samtal med eleverna genom att 
skapa digitala rum för detta. 

Trots digital undervisning så har vi fått resultat över det vi själva förväntat oss. Det var ett 
stort lyft när vi fick tillgång till Google enterprise och kunde använda breakout rooms. detta 
vill gärna ha kvar under nästa läsår. 

 

https://www.etwinning.net/sv/pub/index.htm


Vad skulle kunna förbättras? Hur? 

Mer samarbete och tydligare samsyn. 

Hur? Fler ämneslag. Viktigt att alla kan närvara och i annat fall meddela frånvaro innan och 
komma med input innan och efter. 

Ökad planeringstid för ämnesansvarig för att kunna skapa tydligare struktur i vårt 
framåtsträvande arbete. 

Tidigare har vi haft studiedagar med en halvdag för ämneslag där vi får tid att tillsammans 
planera för nationella prov och övrig undervisning, detta är något vi saknar. Ämnesansvarig 
med mindre tid kräver att lärarna tillsammans får mer tid för samverkan. 

Regelbundna pluggstugor för alla elever i alla klasser 

Alla mattelärare behöver pluggstugor i sin tjänst för att alla elever ska kunna erbjudas 
regelbundna pluggstugor. Detta ger oss en möjlighet att stötta de elever som är i behov av 
mer hjälp eller har högre ambitioner. 

 

Planering av kursprov/NP/lovskola 

Hur? Större framförhållning. Ökad planeringstid för ämnesansvarig för att kunna leda detta 
arbete och ha kontakt med ledningsgrupp, lovskolelärare osv. Nu blir det en orättvis 
fördelning av arbetet. 

Det behöver finnas en större tydlighet med vad som gäller för planering och rättning. Vi 
behöver ha tid för detta i våra tjänster. 

Vi vill gärna fortsätta att ha Kerstin Eklind som vår inspiratör. 

 

Medbedömmare 

Detta behöver kommuniceras i tid så att medbedömaren får vara med i hela processen. Det 
kan inte komma som en överraskning i slutet av läsåret. Frågan om medbedömning ska 
komma från ledningshåll och inte från den lärare som behöver medbedömare. 

 

Prövningar 

Ökad tydlighet, större samsyn och framförallt mer stöd till de elever som har behova av det 
(många av dem som gör prövning) 

 

Vilka mål har ni för kommande läsår?  

● Implementera de nya kursplanerna 
● Tydliga prövningsrutin som gäller för varje kurs där det är lika oavsett prövande 

lärare och arbetsbelastningen för läraren är rimlig. 

Ett dokument med vad som gäller, som eleven får skriva under i början av 
prövningen. Det finns en grupp i kunskapsmatrisen till varje prövnings-kurs. I KM 
finns då diagnoser som genomförs efter varje avsnitt (dessa diagnoser måste inte 
vara på E-nivå, de är ett stöd för eleven under prövningens gång.). Prövningen 
avslutas med ett kursprov och en muntlig bedömning. Hela kursen prövas. Elever 
som behöver stöd och behöver läsa om kursen måste komma in i en grupp som läser 
hela kurser. Tillgång till pluggstugor är en förutsättning. 

 



Vilka långsiktiga mål har ni? 

● Tydlig samsyn och bra samarbete 
● Successivt höja undervisningskvaliten genom kollegialt lärande. 

 

Svenska 

Vad har fungerat bra under läsåret? Varför? 

Inom ämneslaget har vi diskuterat villkoren för att ge underlag till eleverna vad gäller 
respons, formativ bedömning och förklaringar till eleverna i både Classroom och Schoolsoft, 
med ifyllnad av kunskapskraven till examinerande uppgifter i stort, eller lärandematriser, 
överlag har vi samsyn vad gäller transparens till eleverna, även om olika verktyg används till 
viss del.  

 

Det omdiskuterade prövningsförfarandet har förbättrats detta år, med gemensam uppstart 
samt gemensamma uppgifter, ett fungerande upplägg praktiskt, med ett flertal elever 
godkända i prövningarna. Det går att utveckla detta system än mer under kommande år.  

 

Vad skulle kunna förbättras? Hur? 
Förbättringar som har diskuterats inom ämneslaget är huruvida det går att samplanera mer 

inom de studieförberedande respektive praktiska program där svenskan som ämne 

förväntas delta i projekt och samverkan. Det är alltså en förbättring av kommunikation och 

planering som sträcker sig utanför ämneslaget som efterfrågas, men som vi inom 

ämneslaget kan arbeta med vad gäller gemensamma ramar och förutsättningar för de olika 

samarbeten vi kan förväntas delta i.  

 

En annan fråga som rör ämneslaget mer specifikt är frågor om fortbildning inom läs- och 

skrivundervisning. Där har olika planer för fortbildning inte gått att realisera av olika skäl 

under detta läsår, men vi hoppas att det ska gå att genomföra fortbildning för samtliga i 

ämneslaget, så att vi kan diskutera teorier och praktiskt genomförande utifrån gemensamma 

föreställningar om dessa, samt uppdatera våra kunskaper inom läs- och skrivutveckling på 

olika sätt. Det vore önskvärt att ramar för fortbildning är klara tidigt under läsåret för att 

planering av denna ska kunna göras i god tid, utifrån de gemensamma mål vi har för 

ämneslaget.  

 

En annan aspekt av fortbildningsfrågan är hur vi kan utveckla det kollegiala lärandet på ett 

praktiskt genomförbart sätt. Ett särskilt fokusområde skulle då vara att jobba med kollegialt 

lärande i samband med utveckling av betyg- och bedömningsfrågor där vi kan jobba med 

mer gemensamma tankegångar och gemensamma bedömningsfrågor inom ämneslaget.  

 

Det vore önskvärt med fler och längre Ämneslag för mer kontinuerlig uppföljning av vårt 
kvalitetsarbete. Vore även fint med en mer fungerande samverkan med biblioteket vad gäller 
litteratur och informationssök.  

 

 

 

 



Vilka mål har ni för kommande läsår?  
Svenskämnet är involverat i ett flertal projekt kopplade till främst de studieförberedande 

programmen. Följande projekt är de som involverat svenskämnet mer utförligt inom 

respektive program:  

 

Ekonomiprogrammet arbetar kontinuerligt med muntlig framställning i samband med projekt 

(specifikt Draknästet och Köpa hus). I år har vi påbörjat ett projekt där vi gått från individuell, 

summativ bedömning mot gemensam formativ bedömning, med hjälp av en framtagen 

matris. Inför återkopplingen fick eleverna även möjlighet till en självvärdering utifrån samma 

matris.Ett mer specifikt projekt på Ekonomiprogrammet innebär läsa ett skönlitterärt verk, 

Metro 2033, i Svenska 2 i samverkan med Samhällskunskap 2-kursen, vilket kopplar till ett 

arbete med fokus på ideologier och skönlitteratur.  

 

Inom Samhällsvetarprogrammet har ett gemensamt ämnesövergripande projekt för samtliga 

årskurser utarbetats  - FN-rollspelet -  där svenskämnet bidrar genom att arbeta med och 

lägga fokus på den retoriska arbetsprocessen. Projektet syftar till att utveckla elevernas 

förmåga att arbeta med sammanställning av relevant underlag, skriva och framföra tal utifrån 

givna sammanhang och målgrupper samt skriva texter anpassade till målgrupper och 

sammanhang.  

 

Inom  Naturvetenskapliga programmet samt Teknikprogrammet har svenskämnet bidragit i 

samtliga ämnesövergripande projekt med fokus på vetenskapligt skrivande. Projekten har 

examinerats genom olika former av texttyper men i samtliga fall med fokus på att genomföra, 

sammanställa och utvärdera ett arbete där texten ska anpassas till ett sammanhang och 

därtill hörande formalia.  

På Byggprogrammet kommer samverkan utvecklas mellan Svenska 1 och byggämnen i ett 
projekt för ettor, där ramar för projektet ska bli tydligare i relation till tidigare år. Projektet 
kommer att resultera i såväl skriftliga som muntliga redovisningar.  

 

Vidare är målet att under kommande år arbeta med sambedömning och samsyn kring 
planering och genomförande av moment i kurser som inte har NP för ökad samsyn och 
säkerhet och kontrollera olika nivåer av bedömning. Det gemensamma momentet kommer 
vara fokuserat på språk i Norden. Frågeställningar inför detta område kommer innebära hur 
vi jobbar med språk i Norden, undervisningen - planering och genomförande, samt hur vi 
kan komma åt elevernas förståelse för språken i Norden. Kopplat till detta är tanken att vi 
sambedömer ett skrivuppgift för att möjliggöra samsyn vad gäller läsning av texter, 
textproduktion och anpassning till sammanhang. 

 

Med anledning av att vår Drivemapp har raderats kommer vi under nästa läsår se hur vi kan 
uppdatera Drivemappen med relevant innehåll. Vi planerar att arbeta med underlag samt 
sortering, vi kan även se till att det gemensamma underlaget blir aktualiserat för alla i 
ämneslaget. Inför detta räknar vi med att arbeta med en sammanställning av uppgifter, inläst 
material samt texter och genom detta även aktivt dela tankar om hur vi undervisar utifrån 
dessa material i flera aspekter.  

 

 

 



Vilka långsiktiga mål har ni? 

 
Generella långsiktiga mål för ämneslaget i svenska är som tidigare att arbeta med högre 

måluppfyllelse i kurserna, och för att kunna uppnå dessa mål arbeta, som tidigare nämnts, 

med fokusarbete i olika undervisningsgrupper, arbete med gemensam syn på betyg och 

bedömning samt utveckling av elevers läs- och skrivförmågor. Med tanke på det år som gått 

kommer även förhållningssätt till den digitala undervisningen, med tanke på hur vi anpassar 

dessa förutsättningar i relation till svenskämnet, vilket vi hoppas kan vara underlag för 

kommande diskussioner.  

 

Mer specifika långsiktiga mål innebär fokus på litteratur med läsförståelse och analys samt 

utveckling av begreppsförståelse i fokus, samt utveckling av arbetet med vetenskapligt 

skrivande utifrån formalia som är gemensam på skolan.  

Ytterligare långsiktigt mål är att se hur vi kan få fram underlag till några gemensamma 
projekt - underlag för bedömning samt upplägg, planering och genomförande av 
undervisningen som kan utvärderas i efterhand. Dessa mål utgår från tanken på behov av 
kvalitetssäkring och rättssäkerhet vad gäller underlag för bedömning och undervisning, 
utöver NP i Sv1 för yrkesprogrammen och Sv3 för teoretiska program. Mer fokus på 
ämneslagstid mot samtal och diskussioner kring undervisning. Ta del av varandras 
reflektioner och utvärderingar. Bland annat samtal om de akademiska arbeten som läggs 
fram av oss i ämneslaget som underlag för vidare diskussioner om olika aspekter av 
undervisning och bedömning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Beskrivning av EHT 

En av skolans specialpedagoger (Johan From) har under läsåret 2020/2021 varit 

sammankallande för skolans elevhälsoteam. Detta efter att rektor delegerat uppgiften till 

specialpedagogen. 

Specialpedagogen har också ansvarat för ledningen av elevhälsans möten som hållits på 

måndagar tvåtimmar varje vecka. Under dessa möten har, förutom rektor, skolans två 

skolsköterskor, två specialpedagoger, studiecoach, skolkurator samt SYV deltagit. Under del 

av mötet har dessutom biträdande rektor för yrkesförberedande- respektive 

högskoleförberedande program varit med när elevärenden från dessa program behandlats.  

 

Specialpedagogen har upprättat dagordningen inför varje EHT, där en fast återkommande 

punkt varit “Skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete”. Syftet med detta har varit att 

hålla fokus på detta viktiga arbete, trots att den dagliga verksamheten under året ställt stora 

krav på åtgärdande arbete både på grupp- och individnivå. Elevhälsans medlemmar har alla 

haft möjlighet att lägga in elevärenden eller andra ärenden som behöver tas upp under 

måndagens möte i dagordningen så att alla kan se dem och vara förberedda på vad det är 

som kommer att tas upp. Undervisande lärare som vill ha elevhälsans stöd i arbetet med 

eleverna, efter att extra anpassningar redan prövats och utvärderats, har haft 

möjlighet att genom ett särskilt formulär “Anmälan till rektor” anmäla detta till 

specialpedagogen som sedan tagit upp ärendet på EHT. Från och med detta läsår har detta 

förfarande skett helt digitalt, vilket verkligen underättat hanteringen av inkomna ärenden.  

 

Exempel på beslut under EHT har varit att en utredning om behov av särskilt stöd ska göras 

eller att en av specialpedagogerna ska observera undervisningen i en klass. De lärare eller 

mentorer som lämnat en anmälan till rektor har getts återkoppling samma vecka om vad 

EHT beslutat i ärendet, vilket i den senaste personalenkäten visade sig vara uppskattat hos 

personalen eftersom de snabbt får besked om vad som ska göras. 

 

Förutom mötestiden på måndagar har elevhälsan även haft en fast tid på tisdagarna 

varje vecka. Syftet med detta möte har varit att fokusera på främjande 

och förebyggande insatser, även om möjligheten att ta upp enskilda elevärenden funnits 

även här. Under detta läsår har denna mötestid på tisdagarna i princip helt behövt vikas åt 

den utbildning som hela elevhälsan deltagit i genom SPSM:s regi som heter “Att höja 

skolans elevhälsokompetens”. När elevhälsan på olika sätt ansvarat för utbildningsinsatser 

med personalen, t ex kring rutiner för extra anpassningar och särskilt stöd eller pedagogiska 

hjälpmedel har det varit under dessa tisdagsmöten som innehållet i dessa planerats. 

 

Tisdag morgon har elevhälsan också besökt skolans programlag enligt ett rullande schema. 

Syftet med detta har varit att minska klyftan mellan lärarna och elevhälsan. Lärarna har 

uttryckt det som positivt att personal fråjn elevhälsan besökt dem, men har önskat att detta 

ska ske oftare, vilket elevhälsopersonalen haft svårt att bemöta. Detta noterades som ett 

utvecklingsområde redan i juni 2020, men kommer att behöva kvarstå även under 

nästkommande läsår eftersom vi hittills inte lyckats hitta några former för tätare besök hos 

programlagen än en gång i månaden.  

 



Något som också behöver förtydligas är agendan och innehållet under dessa 

möten, så att alla lärare är medvetna om att fokus ska ligga på pedagogiska diskussioner 

och anpassningar och inte på att primärt anmäla behov av stöd för klasser eller enskilda 

elever. 

 

Projekt eller liknande genomförts under året 

EHT har under hela läsåret deltagit i en kurs genom SPSM som heter “Att höja skolans 
elevhälsokompetens- Ett processarbete för likvärdig utbildning”. Huvudsyftet med kursen är 
att hjälpa skolor i arbetet med att främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Innehållet 
har varit digert och kursen har tagit mycket av vår tid i anspråk, vilket fått till följd att de 
möten som vi avsatt för arbete med förebyggande och hälsofrämjande arbete på tisdagar 
klockan 9.00-10.00 helt och hållet behövt vikas åt denna kurs. Även om detta såklart varit 
nödvändigt, så ser vi ändå fram emot att nästa läsår kunna ägna dessa tider på tisdagarna 
även åt annat än uppgifter i en kurs.  

 

EHT har erbjudit Öppen mottagning för lärare och tränare på torsdagar vid tre olika tider:  
8.30-9.00, 9.00-9.30 samt 10.00-10.40. Detta som en konkret åtgärd för att se till att en 
större andel i personalen ska känna att de har det stöd de behöver i sitt pedagogiska 
uppdrag, vilket var ett av de prioriterade målområdena i årets elevhälsoplan. Tanken med 
den Öppna mottagningen har varit att lärare och tränare ska ha en enkel snabb väg till 
elevhälsan när de behöver handledning i frågor rörande mentorskap, undervisning eller 
elevers mående. Den sista av de ovan nämnda tiderna har varit främst avsedd för tränare 
eftersom de har träning på sitt schema fram till 10.00 på torsdagar. Personal har anmält sig 
till detta genom att skriva sitt namn på aktuell plats i ett Google Kalkylark och har efter detta 
kallats till ett Meet tillsammans med representanter från elevhälsan. Vår strävan har varit att 
till varje öppen mottagning ha med minst en specialpedagog och en skolsköterska, vilket vi 
också har lyckats med.  Vår utvärdering av den öppna mottagningen visar att det har varit 
mest lärare som har besökt detta och att samma person har kommit flera gånger. Det har 
legat på sådana tider att tränarna bara kunnat komma en av tiderna, 10.00-10.40, men det 
har ändå varit få tränare som kommit. Vi funderar över hur vi kan få flera i personalen att 
komma till den öppna mottagningen, för vår bedömning är att de som en gång hittat till den 
varit nöjda med stödet de fått och därför också återkommit senare.  

EHT har deltagit under programlagsbesöken på tisdagar med jämna mellanrum enligt ett 
rullande schema där Johan besökt Na/Te, Ek, Sa och Bf medan Terese besökt In, Ba och 
Ft. Övriga deltagare i elevhälsan har alternerat mellan programmen, så att det vid varje 
besök oftast varim minst två med från elevhälsan. En utmaning i detta har varit att få till 
stånd sådana besök tillräckligt ofta och att sätta agendan för innehållet i mötet då vi ska 
delta. Vi ser en tydlig önskan från programlagen att här kunna diskutera klasser och elever, 
medan vi själva ser på besöker främst som ett tillfälle där vi gemensamt kan diskutera 
undervisning och pedagogiska frågor. Vi behöver till nästa läsår bygga vidare på detta så att 
våra besök sker med större kontinuitet och genom att ta fram en agenda över innehållet då 
vi kommer, så att det är helt klart vad som ska diskuteras. 

 

EHT har hållit i en fortbildning med hela personalen om distansundervisning utifrån 
friskfaktorer för både lärare och tränare.  

 

EHT har tagit fram ett underlag till schema för klassinformationstiden, så att det inför varje 
sådant tillfälle redan varit klart vad klassinformatörerna ska ta upp. Detta i syfte att tillse att 
eleverna får sådan info som vi under tidigare läsår konstaterat att de behöver.  
 



 

Vad har fungerat bra under läsåret? Varför? 

Rutinerna kring närvarohantering har stärkts och en organisation har byggts upp för att 
hantera det. Vi behöver fortfarande lägga mycket tid på detta arbete, men det finns en ökad 
tydlighet nu jämfört med tidigare läsår om hur detta ska gå till.  

 

Vi har tagit steg i positiv riktning gällande de överlämningsrutinerna vi har. Dels gällande de 
överlämningssamtal vi haft med skolor i Falun, dels gällande de samtal som 
specialpedagogerna haft med nya elever som i enkäten frå elevhälsan angett att de på sin 
förra skola varit i behov av extra anpassningar. Under läsåret har vi provat att efter det att 
överlämningarna är klara i slutet av augusti, besöka programlagen för en genomgång med 
dem om vad för info som inkommit till oss. Detta vill vi fortsätta med under nästa läsår. Vi har 
hittat bättre sätt att nå ut till lärarna med de behov eleverna har genom det system med 
delade digitala dokument som nu finns.  

 

Vi har förändrat vår rutin gällande “Anmälan till rektor”och har gjort denna helt digital, vilket 
har gjort hanteringen av sådana elevärenden säkrare och effektivare. Vi är nöjda med den 
förhållandevis snabba återkoppling som vi har kunnat ge till lärare/tränare/mentorer efter att 
en anmälan till rektor gjorts. 

 

Vi har haft biträdande rektor med under EHT-mötena på måndagar, vilket inneburit snabbare 
möjligheter till beslut kring enskilda elever. Vi får kolla med biträdande rektorerna om vad de 
tänker om detta och om de kan tänka sig att fortsätta vara med på samma sätt även nästa 
läsår. 

 

Vad skulle kunna förbättras? Hur? 

Det gemensamma arbetet i elevhälsan har varit eftersatt detta läsår. Vi har haft våra 
schemalagda möten och vårt deltagande i SPSM-kursen som det gemensamma, men vi har 
i övrigt tyvärr arbetat ganska mycket som egna öar.  

Våra tisdagsmöten, som var planerade att ägnas åt hälsofrämjande och förebyggande 
arbete, har helt behövt ägnas åt SPSM-kursen. Inför nästa läsår behöver vi ta med oss i det 
fortsatta arbetet att förtydliga vad som ska vara hela elevhälsans gemensamma uppdrag 
gentemot alla lärare och tränare.  

Arbetet med särskilt stöd och utredningar av särskilt stöd har varit eftersatt under läsåret och 
en vanlig åtgärd när elever varit i svårigheter i skolan har varit att de erbjudits plats på 
skolan på tisdagar och onsdagar. Mycket av specialpedagogernas och studiecoachens tid 
har behövt läggas på administrativt arbete med detta. Tisdagar och onsdagar har behövt 
läggas helt på stöd till elever under den tid som distansundervisningen pågått. Om 
distansundervisningen kommer att finnas kvar under HT 21, vilket vi nog får räkna med, så 
vill vi ha tydligt beskrivet från ledningen vad förväntan är på vad EHT ska göra i denna 
situation. Hur ska vi hantera en situation där elever t ex inte klarar undervisning på distans, 
utan behöver vara på skolan, utan att vår tid helt äts upp av detta? Ska vi lägga en av EHT:s 
personal på detta? Kan vi i större utsträckning engagera lärarna i detta arbete? Om detta 
ska ligga på elevhälsan, så blir konsekvenserna av det att vi inte kommer att kunna ägna 
oss åt handledning och hälsofrämjande arbete i den utsträckning som det är tänkt. 

 

Belastningen på SYV har varit alltför hög för att det ska vara rimligt att klara av den på en 
enda person.  



 

Vi har haft ytterst begränsade möjligheter att erbjuda elever särskilt stöd om de är i behov av 
det. Om de inte klarar sig trots extra anpassningar i klassrummet har det i princip legat på 
oss i elevhälsan att ge detta stöd, vilket inte är långt när tillräckligt. Här behöver vi 
tillsammans hitta vägar för att engagera ämneslärare i särskilt stöd, så att vi har praktiska 
möjligheter att ge detta.  

Vi har saknat ett forum där vi i elevhälsan regelbundet kan träffa hela ledningen och kan ta 
upp saker som är viktiga för oss och som vi ser är brister på skolan. Inför nästa läsår vill vi 
ha regelbundna möten med ledningen där vi som samlad elevhälsa kan ta upp sådant som 
vi ser behöver utvecklas eller hanteras.  

 

Vi skulle kunna ha en ändå striktare rutin för hur vi hanterar elevärenden, så att vi verkligen 
fokuserar på läget här och nu och inte fastnar i vad som gjorts tidigare, vilket ibland kan vara 
fallet. Om vi är självkritiska kan vi se att vi under flera EHT-möten fastnat alltför mycket i 
frågor som vi inte kan påverka. 

 

Vilka mål har ni för kommande läsår? 

Använda lärdomarna vi dragit under årets SPSM-kurs. Gå igenom igen och börja göra. 

 

Förbättra andelen lärare som upplever att de har de stöd de behöver för att kunna utföra 
sitt pedagogiska uppdrag. (Det är fortfarande inte tillräckligt hög andel lärare som anser att 
de har detta) Det behöver dock utredas mera vad det är specifikt som lärarna saknar.  

 

Utredningar för särskilt stöd, rutinen kring det behöver bli tydlig och göras mera skyndsamt. 

Arbetet med extra anpassningar ska vara hela skolans ansvar, vi behöver arbeta med 
ändrat synsätt i den frågan i hela personalgruppen.  

 

Driva frågor om mentorskap på skolan. Synliggöra vad vi ser ur ett elevhälsoperspektiv. 
Värna om att våra elever ska ha en fungerade mentor som stöttar dem genom gymnasiet.  

 

I frågan om mentorskap vill vi jobba med mentorskonferenser som syftar till att vara en 
förebyggande insats för att eleverna ska nå sina mål. För att hitta bärande rutiner som 
minskar risken för att elever faller genom skyddsnätet.  

 

Fånga upp de elever som ev. inte klarat av kurser under distansundervisningen, samt guida 
dem till prövning, koppla på mentor.  

 

Stärka skolans/elevhälsans möjligheter till hjälp och stöd till elever som behöver handledning 
från SYV. Arbeta för att den bemanning skolan har är tillräcklig för att möta de behov som 
finns på skolan sett till antal elever.   

Vilka långsiktiga mål har ni? 

Utveckla och förfina vårt arbete så att vi främst arbetar hälsofrämjande och förebyggande. 
(Vi har fortfarande tid avsatt för åtgärdande arbete, men sett till de mötesforum vi har och 
den tid vi lägger ner, så ligger den största delen på hälsofrämjande och förebyggande 



arbete.)  

Få elevhälsa att bli en angelägenhet för hela skolan. 

Vägledning inför fortsatta yrkes- och utbildningsval är en angelägenhet för hela skolan. 

 

 

Organisering av demokrati- och värdegrundsuppdraget 

Likabehandlingsarbetet på skolan har utgått från likabehandlingsteamet. 

 
Likabehandlingsteamets medlemmar fastställdes vid läsårets start. Vi anser att alla 

ärenden har behandlats individuellt, med juridisk vägledning från huvudman. Frekvensen 

av anmälningar har varit jämn under året, men även inneburit större utmaningar i och med 

fjärrundervisningen.  Ny plan mot diskriminering och kränkande behandling har upprättats 

enligt föregående års nya rutin. Ny plan upprättades och presenterades för personal och 

elever vid årsskiftet.  Vi har hanterat ärenden skyndsamt och dokumentation sker enligt 

rutin, anmälan till huvudman har fungerat väl. Vi har under läsåret utvärderat arbetet 

fortlöpande genom de rapporter som huvudman delger till varje enskilt ärende. 

Organisering av arbetet med normer och värden 

Under introduktionsdagarna fick alla elever på skolan gå igenom värdegrunds-pass och 

arbeta med skolans värdegrund. Eleverna var delaktiga genom diskussioner och aktiviteter. 

Arbetet som följt därefter har varit att man i klassrumssituation tagit upp skolans 
trivselregler 

regelbundet och genom riktade insatser. I samtliga klasser har man gått igenom planen 
mot diskriminering och kränkande behandling en gång per termin. Vi har på strategiska 
platser i skolan informerat eleverna genom anslag var man kan vända sig om man upplever 
sig illa behandlad, med målet att skapa en “enkel väg in”. Med hänsyn till 
fjärrundervisningen har eleverna också uppmärksammats och informerats via sociala 
medier och schoolsoft. Skolsköterskorna för även diskussion enskilt med samtliga elever i 
åk 1, i samband med hälsosamtal, om de har känt sig illa behandlade samt informerar 
eleverna om var de kan vända sig om det skulle ske. Arbete med normer och värden har 
också uppmärksammats i personalgruppen, med särskilt avsatt tid vid APT/personalmöten 
för mer djupgående samtal.  Vi har ett framåtsyftande arbete inför kommande läsår. Arbetet 
kommer bland annat drivas av en särskild grupp på skolan där normer och värden ska 
omfattas på olika plan av skolans verksamhet. Arbete görs också mer riktat till skolans 
idrotter där tränare påbörjat en medvetandegörande process för att stärka arbetet även 
inom idrotten på skolan.  

Utvärdering och analys 

I likabehandlings och värdegrundskartläggningen som genomfördes under läsåret kan vi se 
att eleverna på skolan känner sig trygga hos oss. Vi ser att det arbete som gjorts för att 
stärka förtroendet för personalen på skolan och att vi ingriper när det behövs har gett 
resultat.  Redan föregående kartläggning visade på stor trygghet, det är då glädjande att 
resultaten gått ännu mer uppåt eller vilar stabilt.  



Vi ser att detta är ett arbete vi behöver fortsätta hålla i och ta fasta på de nycklar som leder 

till goda resultat i fråga om trygghet bland våra elever. Bland annat att påminna om hur vi 

arbetar med trygghet på skolan, återkomma till skolans värdegrund och 

likabehandlingsarbete i klassrumssituationer samt fortsatt påminna och påtala att frågorna är 

allas ansvar.  

 

Slutsatser och åtgärder till förbättring 

Vi kommer under kommande läsår fortsätta arbetet med att införliva det arbete som 

påbörjats kopplat till kommande läroplansskrivning om ”sexualitet, samtycke och relationer”. 

Där målet är att hitta en form som ska gälla för hela skolan och där frågor som rör 

demokrati- och värdegrundsarbetet ska vara en del i all vår undervisning. Vi ser att detta är 

ett viktigt utvecklingsområde. Både elever och personal behöver ges möjlighet till reflektion, 

information och utbildning. 

 

Alla elever på Hagströmska gymnasiet ska tidigt under terminen invigas i skolans 

värdegrund och de rutiner som finns för att stärka trygghet och delaktighet på skolan. Utifrån 

dessa ska också fortlöpande uppföljning ske på olika vis för att trygga elevernas utbildning 

och klimatet på skolan. Vi ska även hålla fast vid det rutiner vi under året haft gällande 

anmälningar av likabehandlingsärenden.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fokus framåt:  

- Samsyn - arbete med läroplan kapitel Kunskaper 

- Återkoppling 

- Extra anpassningar, särskilt stöd 

 

  



 

Diagram andel examen och GBP från resultatrapporten 

 

 

  



Diagram betygsfördelning  

 

 

  



 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


