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Beskrivning av skolan

Gränbyskolan har ca 400 elever och knappt 60 personal läsåret 20/21. De flesta eleverna  kommer 
från närområdet. På skolan finns en FBK-klass och en mindre undervisningsgrupp där elever med 
olika utmaningar undervisas av lärare som arbetar på skolan, det finns också en studio där elever, 
som utifrån utredningar och åtgärdsprogram, kan arbeta delar av sina skoldagar. 
På Gränby finns idrottsfördjupningar i basket, fotboll och friidrott. 
Skolan kommer att ha ett väldigt tydligt utvecklingsarbete inom språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt med fem nytillsatta projektförstelärare under året. De kommer att leda arbetet under 
konferenstid och studiedagar.
Skolan har deltagit i ett internationellt Erasmusprojekt vilket medfört att många elever och lärare 
fått möjlighet att åka utomlands och uppleva andra kulturer tillsammns med ungdomar från 
Europa. Under läsåret har vi också haft "Kubenprojektet" från Raoul Wallenberg Academy där 
elever gjort utställningar för att gestalta en mänsklig rättighet, kuben ställdes under sommaren ut 
på Uppsala resecenter vid Centralstationen.
Skolan vann våren 2019 "Läs högt Uppsala" med medföljande prisutdelning på skolan under 
hösten.
Inför skolåret 20/21 har skolan ca 70 färre elever än året innan vilket inneburit att flera i 
personalen har överbemannats samt inte fått tidsbegränsade tjänster förlängda. 



Verksamhetsidé och vision

Vision 
Vision – En tillgänglig skola där alla elever får förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt.

Övergripande mål 2020/2021
Skolan har elevernas trygghet och lärande i centrum. Höga förväntningar och formativ bedömning 
utmanar eleverna till lust att lära, att nå sina mål utifrån läroplanen och utveckla grunden för det 
livslånga lärandet. 

En skola för hållbar utveckling. 
Vi är en skola där:
vi har höga förväntningar på varandra 
vi tar till vara allas kompetenser, intressen och kunskaper möts och fördjupas 
vi arbetar för att alla ska känna trygghet och tilltro, vara delaktiga, ha inflytande, och visa respekt 
vi ser olikhet som en tillgång och ett värde 
vi är stolta över skolan, eleverna och vårt arbete



Uppföljning av mål

Pedagogisk tillgänglighet

Alla elever får visa sina kunskaper/förmågor på olika sätt. Fler elever får visa sina 
kunskaper/förmågor på olika sätt men det finns fortfarande en provkultur hos vissa lärare.
Eleverna är delaktiga i utformning/uppföljning av sina mål. Pågående arbete. 

Social tillgänglighet
Alla elever och all personal är delaktiga och medverkar i skolans värdegrundsarbete:
Under läsåret har alla deltagit i IBIS. Skolans egen värdegrund är inte helt tydlig och befäst.
Vi arbetar aktivt mot fördomar och normbildning. Ständigt pågående arbete.

Fysisk tillgänglighet
Alla lokaler och miljöer som verksamheten använder ska vara tillgängliga och möjliggöra 
delaktighet. Klart med vissa piltoklassrum: Många klassrum har utrustats med 
ljudfördelningssystem och är möblerade enligt pilotklassrummens upplägg. Klassrumsdörrarna har 
fått samma budskap och bilder.
Skapa en tydlig visuell miljö som stöttar elevernas lärande: det visuella bullret är borttaget i 
många klassrum. Många lärare använder bildstöd i sin undervisning.

Digitalisering
Utveckla användandet av Unikum: alla använder Unikum för utvecklingssamtal, med radioknappar 
och som kommunikationskanal till elever och vårdnadshavare. Det finns fortfarande 
utvecklingsområden inom vissa delar av Unikum såsom planeringar, anpassningar och uppföljning 
av kunskaper. 



2017/18 2018/19 2019/20

Gränbyskolan 330 307 304

2017/18 2018/19 2019/20

Gränbyskolan 80% 67% 67%

Uppsala, kommunal regi 90% 89% 83%

2017/18 2018/19 2019/20

Jag känner mig trygg i skolan 90 (91) 89 (92) 86 (92)

Jag vet vad som krävs för att nå 

kunskapskraven i de olika ämnena
88 (87) 88 (86) 86 (87)

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får 

lust att lära mig mer
67 (74) 62 (74) 64 (75)

Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 90 (88) 83 (88) 84 (88)

Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas 

åsikter
78 (88) 76 (87) 77 (89)

Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet 

om jag behöver det
91 (94) 89 (94) 88 (95)

Mina lärare förväntar sig att jag ska nå 

kunskapskraven i alla ämnen
88 (86) 82 (86) 84 (87)

Enkätresultat skola

Antal elever som deltagit i undersökningen

Andel elever som deltagit i undersökningen

Andel (%) positiva elever (kommunen totalt inom parentes)

Analys av resultat

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer
Trots arbete med t ex Erasmus, autentiska mottagare etc behöver vi arbeta mer med att öka 
elevernas nyfikenhet och lust att lära. 

Jag känner mig trygg i skolan
Olika centrala insatser och samarbete med externa aktörer inför vårterminen har bidragit till 
färre konflikter på raster och efter skoltid vilket genererat en tryggare och lugnare miljö i och 
utanför skolan. I samtal med elever under våren har vi fått detta bekräftat.
Det låga resultatet av upplevd trygghet i skolan kan höra ihop med att det finns oro i Gränby 
som bostadsområde. Uppsala kommun har i samarbete tagit fram en handlingsplan för 
Gränby för öka känslan av trygghet i området. 

Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet

Arbetet med unikum haltade under höstterminen vilket kan vara en bidragande orsak till 
resultatet. Unikum som verktyg behöver inarbetas i högre grad. 
Dessutom behöver arbetssätt med BFL användas i högre grad så eleverna får syn på sitt 
lärande.



Gränbyskolan

Uppsala, kommunal regi

Flicka Pojke Flicka Pojke Flicka Pojke

Total frånvaro 9,9% 11,6% 10,2% 12,6% 13,0% 15,1%

Anmäld frånvaro 6,7% 7,8% 5,5% 7,6% 8,6% 10,4%

Oanmäld frånvaro 3,1% 3,8% 4,7% 5,0% 4,4% 4,7%

Antal över 10% oanmäld frånvaro 15 24 26 38 31 38

Antal över 20% total frånvaro 23 33 24 41 46 64

Antal över 80% total frånvaro 1 2 0 2 0 0

Total frånvaro, Uppsala, kommunal regi 7,9% 8,1% 7,5% 7,9% 9,8% 10,1%

Flicka Pojke Flicka Pojke Flicka Pojke

Förskoleklass

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Årskurs 4

Årskurs 5

Årskurs 6 5,8% 8,1% 7,2% 12,3% 9,2% 11,1%

Årskurs 7 10,3% 10,7% 8,7% 12,5% 11,5% 16,5%

Årskurs 8 9,3% 10,8% 12,1% 12,4% 14,3% 14,8%

Årskurs 9 12,3% 16,2% 12,9% 13,6% 15,5% 15,6%

83,7% 89,0% 83,4%

Frånvaro

Rapporteringsfrekvens, samtliga årskurser

2017/18 2018/19 2019/20

Total frånvaro per årskurs

2017/18 2018/19 2019/20

82,9% 84,6% 88,2%

Frånvaro, samtliga årskurser

2017/18 2018/19 2019/20



Analys av resultat
Under läsåret 19/20 fanns problem med Skola24, vilket gjorde att lärare i lägre utsträckning rapporterade 
frånvaro. Inför läsår 20/21 är det ett prioriterat område, där vi systematiserat gruppindelningar och 
schemaläggning, för att förbättra rapportering i Skola24. 
Under vårterminen hade vi en stor andel elever som var frånvarande längre perioder pga Covid-19 och 
restriktioner som kom med det, både elever som var borta under 2-3 veckors tid och elever som var 
frånvarande mars-juni. 
Under läsåret 19/20 har skolan genom projektet IBIS arbetat med att minska ströfrånvaro och elever som 
befann sig på skolan men inte var på lektion. Det skärptes från vecka 45 och föll väl ut. Ströskolk under 
skoldagen minskade kraftigt. Från mars månad blev rutinen dock svårare att hålla pga rådande situation. 



2017/18 2018/19 2019/20

Gränbyskolan 91 90 67

2017/18 2018/19 2019/20

Gränbyskolan 96,9% 82,5% 95,3%

Uppsala, kommunal regi 94,6% 93,8% 92,7%

Riket 94,4% 93,7% Ej klart

2017/18 2018/19 2019/20

Gränbyskolan 62,5% 72,7% 66,7%

Uppsala, kommunal regi 52,0% 52,6% 57,8%

Riket 62,4% 62,5% Ej klart

2017/18 2018/19 2019/20

Gränbyskolan 86,8% 70,5% 74,6%

Uppsala, kommunal regi 89,6% 85,6% 87,2%

Riket 89,5% 88,0% Ej klart

2017/18 2018/19 2019/20

Gränbyskolan 87,5% 74,7% 77,6%

Uppsala, kommunal regi 90,7% 89,3% 89,9%

Riket 90,3% 90,3% Ej klart

*Observera att andelen elever i SVA kan baseras på ett fåtal elever

Andel elever som uppnått minst betyg E i  engelska

Årskurs 6 - betyg

Antal elever på skolan, åk 6

Andel elever som uppnått minst betyg E i  svenska

Andel elever som uppnått minst betyg E i  svenska som andraspråk *

Andel elever som uppnått minst betyg E i  matematik



Analys av resultat

Svenska
Ett positivt resultat lå 19/20 i jmf med läsåret innan kan förklaras av att en god kartläggning gjordes vilket 
också gav effekt på hur undervisningen kunde organiseras. Exempel på hur man har arbetat med 
svenskaundervisningen under läsåret: man har satsat mer på litteraturläsning, arbetat med högläsning i 
smågrupper, arbetat med textproduktion utifrån cirkelmodellen. Man har även arbetat med formativ 
bedömning och använt sig av kamratrespons.

Sva
Den faktiska andelen elever som uppnått minst betyg E i sva bedömer vi högre än vad tabellen visar 
eftersom vi ej har inkluderat fbk i våra siffor. Vårt eget snitt, fbk exkluderat, är ca 79,6%. Lärarna upplever 
att de små sva-grupperna har inverkat så att alla elever har utvecklats mycket i ämnet. Man har satsat på 
läsning, läsa högt och även hur man läser mellan raderna. De arbetar utifrån ett differentierat 
språkutvecklande arbetssätt och tillämpar genrepedagogiken som grund.

Matematik
Man har satsat på ett nytt läromedel i åk 6 och upplever att nivån på läromedlet är högre vilket lärarna 
upplever positivt. Uppgifterna stimulerar på ett bättre sätt elevernas matematiska utveckling. Man har 
satsat på praktiskt material i undervisningen och fler elever har använt sig av praktiska lärverktyg.
Man har även arbetat med språkutvecklande arbettsätt och med widgit-online vilket har hjälpt språksvaga 
elever.

Engelska
Även om resultatet i jmf med läsåret innan (18/19) har gått upp något är det en stor diskrepans mellan lå 
17/18 och 19/20. En del av förklaringen kan vara lärarbyten i engelska och elevers förkunskaper. Inför lå 
18/19 lades organisationen av åk 6 till stora helklassgrupper á 45 i varje sexa vilket kan ha påverkat 
resultatet. Inför lå 19/20 återgick vi till en sk vanlig organisering av åk 6, dvs elever fördelades över tre 
klasser.



Behöriga Ej behöriga Behöriga Ej behöriga Behöriga Ej behöriga

Gränbyskolan (antal elever) 88 32 66 29 110 39

Gränbyskolan (andel %) 73,3% 26,7% 69,5% 30,5% 73,8% 26,2%

Uppsala kommunal regi (andel %) 84,6% 15,4% 84,2% 15,8% 85,5% 14,5%

Riket (andel %) 84,4% 15,6% 84,3% 15,7% Ej klart Ej klart

Gränbyskolan

Uppsala, kommunal regi

Riket

Gränbyskolan

Uppsala, kommunal regi

Andel elever med minst betyg E i alla ämnen

Årskurs 9 - betygsresultat

Antal respektive andel (%) elever med behörighet till yrkesprogram på gymnasieskolan

2017/18 2018/19 2019/20

73,2% 73,1%

75,5% Ej klart

2017/18 2018/19 2019/20

56,7% 56,8% 61,7%

72,6%

75,6%

17,2% 18,6% 21,4%

Andel elever med minst 300 meritvärdespoäng

2017/18 2018/19 2019/20

12,5% 16,8% 14,1%

Analys av resultat
Trots en ökning av andelen elever med minst betyg E i alla ämnen ser vi att det fortfarande är för lågt och 
att vi måste arbeta vidare med insatser som ökar elevernas måluppfyllelse. Undervisningen måste 
utvecklas så att alla elever minst når kravnivån. Vi ser också att fler elever behöver utmanas att få högre 
betyg vilket ställer krav på lärarna att differentiera sin undervisning i klassrummet så vi höjer både lägsta 
och högsta nivån.



2017/18 2018/19 2019/20

Gränbyskolan 214 212 220

Uppsala, kommunal regi 229 232 235

Riket 229 230 Ej klart

2017/18 2018/19 2019/20

Bild 12,7 12,5 13,7

Biologi 12,5 12,3 12,4

Engelska 12,7 13,7 13,2

Fysik 12,0 11,6 12,6

Geografi 12,1 12,2 12,1

Hem- och konsumentkunskap 13,4 12,0 13,1

Historia 11,5 12,9 11,7

Idrott och hälsa 12,9 11,6 12,6

Kemi 12,0 11,7 12,8

Matematik 10,1 9,2 10,8

Moderna språk 11,2 14,2 13,1

Modersmål 17,8 17,7 17,9

Musik 10,1 9,2 10,8

Religionskunskap 11,7 12,6 12,5

Samhällskunskap 12,1 12,4 12,3

Slöjd 14,8 13,3 14,6

Svenska 13,4 13,2 14,2

Svenska som andraspråk 9,5 10,1 10,4

Teknik 12,8 13,0 12,6

Årskurs 9 - meritvärde och betygssnitt

Meritvärde, 17 ämnen

Betygssnitt per ämne



Analys av resultat
Meritvärdet för lå19/20 är högre i jmf med tidigare år. Vi har under vt-20 haft simundervisning i egen regi 
vilket har gjort att fler elever kunnat nå målen. Elever som haft hkk som fördjupning har genom denna 
insats kunnat nå betyg i ämnet.

Matematiken har ökat bl a med anledning av särskilda satsningar som mattefördjupning under läsåret, 
morgonmatte och lovskola. Under vt-20 riktades också stödet specifikt till de elever i åk 9 som hade behov. 
Även täta föräldrakontakter har visat sig vara positivt.

Generellt behöver skolan höja sitt meritvärde och därmed också utmana elever på alla nivåer, dvs även mot 
de högre betygstegen.



Insats och effekt
Vilka insatser har gett störst positiv effekt för elevernas resultat? Beskriv insats och effekt.

Språkutvecklande arbetssätt har gjort att undervisningen är tillgänglig för fler. Exempelvis bildstöd och 
widgit online. 
Olika examinationsformer samt kompletteringar som är varierade gör att eleverna förbättrar sin 
måluppfyllelse.
Arbetet med formativ bedömning gör att undervisningen kontinuerligt kan anpassas efter individ och 
grupp.
Ämnesövergripande arbete har ökat upplevelsen av sammanhang för eleverna.
Samplanering ökar likvärdigheten och trygghet i betygsättning.
Satsningen på egen simskola under våren har resulterat i att fler elever blivit simkunniga.
Vi har gjort en utökning av speciallärare i sv/sva för att möta våra elevers behov.
Vår logoped har arbetat med tillgängliga lärmiljöer och bidragit till personalens fortbildning.
Specialpedagog och logoped har arbetat med våra lärmiljöer, t ex ljudfördelningssystem, digitala klockor i 
korridorer,  att renodla våra klassrum för att minska det visuella bullret.
Vår satsning för elever i särskild undervisningsgrupp, sk Sal 9, har medfört att elever har lyckats bättre med 
sin måluppfyllelse. Vi har även lyckats nå de elever som i annat fall hade riskerat vara sk hemmasittare.
Olika centrala insatser och samarbete med externa aktörer inför vårterminen har bidragit till färre 
konflikter på raster och efter skoltid vilket genererat en tryggare och lugnare miljö i och utanför skolan.
IBIS-samarbetet har gjort att lärarna fått ett mer gemensamt förhållningssätt och eleverna vet vad som 
förväntas av dem t ex när de ska gå in i klassrummet oc matsalen vilket skapar färre konflikter.



Insats och effekt
Vilken/vilka av dessa åtgärder bedömer ni förbättrade resultaten?

Skriv här...
Att lärarna har identifierat vilka förmågor som behöver stärkas i ämnena och sedan arbetat mer intensivt 
med dem samt använt olika redovisningsmetoder.
Simundervisningen.
Sva-specialläraren.

Insats och effekt
Ge exempel på åtgärder som vidtagits under läsåret utifrån prognos.

Vi har utökat antalet mattetillfällen.
Skolan införde studiestöd efter skoltid med start vårterminen 2020.
Vi har riktat undervisningen för att stärka de förmågor eleverna behöver utveckla.
Skolan erbjöd lovskola under påsklovet. 
Elever fick simundervisning regelbundet av skolans egen lärare.
Skolan har skapat fler tillgängliga lärmiljöer.
En speciallärare i sv/sva har anställts.
Olika typer av redovisningsmetoder har använts.



Skolans processer
Beskriv skolans process(er) för analys av resultat och bedömning av utvecklingsåtgärder.(Ämneslag, 
arbetslag, enskilt)

Alla medarbetare ingår i olika arbetslag och/eller utvecklingssgrupper. De träffas kontinuerligt över läsåret 
och arbetar med frågor som rör t ex utveckling av ämnet/undervisning, bedömning samt analys av resultat.

Vad gäller analys av resultat gör lärare avstämningar/prognoser 1gg/termin i Unikum. Därefter analyseras 
resultatet i utvecklingsgrupperna och den fortsatta undervisningen tar avstamp i prognosen.

Dessa processer sker i samarbete med EHT.

Prognoser
Hur stämmer resultaten med de prognoser som gjorts under läsåret?

Resultatet var bättre än prognosen.



Sammanfattning av slutsatser
Vilka är de viktigaste slutsatserna som ni har dragit vid analys av årets resultat? (t ex "vi behöver snabbare 
identifiera om stödinsatser ger effekt" eller " det finns skillnader mellan klasser som vi måste arbeta särskilt 
med")

I åk 6 att vi i början av läsåret kartlägger och identifierar behoven samt grundlägger en god gruppdynamik 
för att skapa bättre förutsättningar för det fortsatta lektionsarbetet.

Vi behöver arbeta mer med språket och vi behöver bli bättre på att identifiera vad i språket som behöver 
förbättras.

Ledarskap i klassrummet är också viktigt vilket genererar arbetsro och skapar förutsättningar för en god och 
trygg lärmiljö.

Vi behöver vidareutveckla vår formativa och summativa bedömningsprocess. I detta arbete ingår även att 
göra kunskapskraven tydliga för både elever och vårdnadshavare.

Vi behöver arbeta vidare med dokumentation i unikum vad gäller extra anpassningar och även vad som 
innebär med en extra anpassning.

Jämförelser
Hur förhåller sig resultaten till jämförbara resultat på kommunal och nationell nivå? Hur förklarar du din 
skolas resultat?

Trots en ökning av andelen elever med minst betyg E i alla ämnen ser vi att det fortfarande är för 
lågt och att vi måste arbeta vidare med insatser som ökar elevernas måluppfyllelse. 
Undervisningen måste utvecklas så att alla elever minst når kravnivån.

Generellt behöver skolan höja sitt meritvärde och därmed också utmana elever på alla nivåer, dvs 
även mot de högre betygstegen.



Utvecklingsområden
Vilka är din skolas tre viktigaste utvecklingsområden för förbättrade elevresultat?

1. Utveckling av undervisningen: differentierad undervisning, formativ bedömning, BFL och språk-
och kunskapsutvecklande arbetssätt.
2. Ledarskap i klassrummet
3. Värdegrundsarabete



Målbild utifrån analys
1. Ökad måluppfyllelse genom ett riktat och strategiskt arbete med språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt, BFL och differentierad undervisning.
2. Eleverna känner lust att lära och skolan är meningsfull och begriplig och närvaron ökar.
3. Värdegrund - Gränbyskolan är en trygg skola och som är ett attraktivt skolval. 



Strategiska satsningar

1. Projektförstelärare är tillsatta. Syfte att utveckla språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och IKT. De 
kommer att arbeta med ett kollegialt lärande med processer på ett systematiskt sätt. Gruppens arbete 
bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

2. Försteläraregruppen ska i huvudsak fokusera på ledarskap i klassrummet samt betyg och bedömning.

3. Vidareutveckling av simundervisningen i egen regi.

4. Vidareutveckling av värdegrundsarbetet.

5. Fortsatt satsning på rekrytering av behöriga lärare.

6. Marknadsföring av skolan med syfte att lyfta fram skolans kvaliteter och positiva sidor samt motverka 
segregation. Två personal kommer att få detta i uppdrag.

7. Studiestöd i egen regi på eftermiddagar för att öka elevers måluppfyllelse. Även samarbete med extern 
förening Läxhjälpen riktat till särskilda elever. 

8. Fortsatt verksamhet för elever med olika behov och förutsättningar där särskilt stöd ges i Sal 9 och 
Studion. 

9. Fortsatt satsning på socialpedagoger med fokus på att främja elevers sociala och fysiska hälsa samt stärka 
den pedagogiska tillgängligheten.



Mål (Vad?) Handling (Hur?) Uppföljning (Vem och när?)Ansvarig

1 Pedagogisk tillgänglighet                                                  

a)Alla elever som behöver 

stöd, hjälpmedel och 

utmaningar får det för ökad 

måluppfyllelse.            b) Alla 

elever får visa sina 

kunskaper/förmågor på olika 

sätt. Ökad lust att lära.                                             

c) Eleverna är delaktiga i 

utformning/uppföljning av 

sina mål. SKL – ökad %.                                                 

d)Vi använder digitala verktyg 

i alla ämnen/verksamheter.

a) Ökad kvalitet på analys av 

kartläggningar, observationer och på 

möten. Kompetensutveckling. 

Stimulans och ledning i planeringen av 

lektioner och aktiviteter. Fokus på 

språkinlärning, läsning och matematik.

b) Formativ bedömning, BFL. Arbeta 

med autentiska mottagare. 

Ämnesövergripande arbete.                                                         

c) Mer och högre kvalitet på 

återkoppling och processer i lärandet.                                                               

d) Öka den digitala kompetensen och 

användandet. Gemensamt 

förhållningssätt. IKT-gruppen driver ett 

systematiskt arbete med digitalisering.

Rektor i 

arbetsgrupperna, 

utvecklingsgruppsledar

na, förstelärare och 

projektförstelärare i 

utvecklingsgrupperna. 

Rektor, 

Förstelärare och 

utvecklingsgruppsl

edare

2 Social tillgänglighet                                                              

a) Alla elever är delaktiga i 

värdegrundsarbetet.    b) Vi 

arbetar aktivt förebyggande 

och främjande mot fördomar 

och normbildning.                                   

c) Ökad aktiv närvaro. Minska 

frånvaron.

a) Systematisera kartläggning genom 

enkäter och värdegrundsarbetet.                                                              

b) Systematiskt värdegrundsarbete. 

Förebyggande och främjande.  Vi 

bjuder in externa aktörer t ex RFSU, 

Ungdoomsjouren och Fredens hus)                                                                          

c) Frånvarorutiner. Direktkontakt. 

Samtal.

Rektor och 

elevhälsochef.

Alla i personalen.

3 Fyisisk tillgänglighet - Alla 

lärmiljöer är tillgängliga för 

alla elever. 

Möblering och hjälpmedel utifrån 

elevernas behov. Den visuella miljön är 

tydlig och stöttar elevernas lärande. 

Rumskoncept som alla elever möter på 

skolan.             Kompetensutveckling.

Specialpedagog och 

speciallärare under 

året.

Samtliga 

undervisande 

lärare

Plan för läsåret 2020/21


