Resultat och måluppfyllelse för verksamheten på
Backaskolan 2020-2021

Skolans mål för 2020-2021
Inför upptaktsdagarna i augusti 2020 hade styrelsen gjort en sammanställning av resultatet på
vårens kvalitetsenkät. Rektor presenterade sammanställning för personalen och därefter gjorde
arbetslagen en analys av vad som behöver förbättras i verksamheten. Vid återsamling var
arbetslagen samstämmiga i identifierandet av fokusområden. Resultatet av den upplevda
delaktigheten och känslan av inflytande hos eleverna var låg i enkätsvaren.

Elever:
”Jag får vara med och bestämma hur vi arbetar i skolan”

Ett annat fokusområde som vi identifierade som ett förbättringsområde var arbetsro.

Elever:

”Jag kan få arbetsro när jag behöver det”

Vi beslutade därför att läsårsmål för 20/21 skulle vara:
1. I skolan och på fritids är eleverna delaktiga, involverade och har inflytande över innehåll,
aktiviteter, utformning och miljö. Alla vuxna på skolan arbetar aktivt med att alla barns
röster får komma till tals.
2. På Backaskolan finns ett arbetsklimat där varje elev kan hitta sitt fokus, trygghet,
engagemang och driv för skolarbetet eller fritidsaktiviteten
Utöver läsårsmålen hade vi inför året valt att på hela skolan ämnesöverskridande och
åldersöverskridande arbeta tematiskt med det globala målet 16 som handlar om att skapa fredliga
och inkluderande samhällen.

Genomförda aktiviteter för att nå målen

Projektet att arbeta ämnesöverskridande på hela skolan med FN:s globala mål 16: FREDLIGA

OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN startade med att vi fick besök av Morten Kjaerum från Raoul
Wallenberginstitutet. Utifrån hans givande perspektiv planerade alla lärare ämnesöverskridande
fredsteman i de olika årskurserna. Eleverna arbetade under hösten i de olika ämnena och med
olika ingångar till vad som krävs för att skapa fredliga samhällen och frihet från våld. Under en
studiedag hade vi besök av Khalil Mutallimzada som läser masterprogrammet i Ryssland och
Eurasien Studier på Uppsala Universitet. Han berättade om sin fältstudie i Ukraina där han har följt
nationalister för att analysera varför de väljer att ansluta sig till extremistgrupper. Han ser hur
självosäkerhet och osäkerhet i samhället blir grogrund för intressekonflikter. Ett spännande område
och applicerbart på intressekonflikter som ligger närmare oss och elevernas vardag.

De tankar som eleverna producerade under hösten kring att skapa inkluderande, ansvarsfulla och
rättvisa samhällen samlades sedan i portfolios som låg till grund för ett serieskapande tillsammans
med en professionell serieskapare, Mats Källblad. Mats genomförde två workshops i varje klass,
totalt 30 tillfällen.
De färdiga serierna samlades i boken “Seriösa serier” som vi tryckte upp 400 exemplar av. Vi
märkte under projektet att serier kan öka läsglädjen hos barn, särskilt hos dem som har lite svårare
för att läsa. I serieprojektet var Mats vår expert. Han berättade för eleverna hur han jobbade och
hur de kunde lägga upp sitt arbete. Han vägledde elever i hur de skulle kunna göra sina berättelser
tydligare och mer slagkraftiga. Han hade fina tuschpennor och ljusbord med sig. Mats berättar att
han blev fascinerad över hur stillsamt det blev när eleverna fick sina tuschpennor och satte sig vid
ett ljusbord. Han berättar vidare: “Jag förstod att många av ungarna inte såg sig själva som
tecknande människor, men många kunde ändå snabbt förstå formen och vad man kan göra med
en serie. De kunde greppa mediet. De visade att de behärskade timing och att de kunde få fram en
‘punchline’. Jag imponerades av att eleverna kunde producera något när det var så många elever i
ett och samma rum. Det vet jag inte om jag själv skulle ha klarat.”

Eleverna lärde sig att serierspråket kan vara väldigt enkelt. Bilderna måste inte vara så snygga.
Med sparsmakade medel kan en läsa av ett budskap. Vi såg under projektet hur seriens styrka
som identifikationsverktyg och därigenom förmåga att väcka känslor, något som är avgörande för
att lärande ska ske. Det vidgade textbegreppet. Vi har sett hur serier utgör en bra grogrund för
förståelse för andras perspektiv. Genom färg och form kan man enklare locka till läsning och
underlätta förståelsen för det man vill berätta. Ju fler sinnen man använder desto större blir
effektiviteten i inlärningen.

Förra årets projekt färdigställdes också under året. På grund av den rådande pandemin blev det till
sist en film istället för den tänkta dansföreställningen. Projektet, som gjordes i form av ett skapande
skola-projekt tillsammans med koreografen och föräldern Emma Ribbing, fick anpassas. Tyvärr
kunde vi inte genomföra planerna på en dansföreställning, men grundtanken, att uttrycka sig kring
de globala målen i dans, fick eleverna göra och denna filmen är ett minne av det:
https://vimeo.com/514331160/dbdc9827bd

Inför jul satte våra nior upp pjäsen “En julsaga” av Charles Dickens på Kirsebergsteatern i
samarbete med Kulturförvaltningen. Andra klasser fick gå dit och titta och det var magiskt vackert.
Under året fördjupades samarbetet med Globala skolan, som bland annat har i uppdrag från
Skolverket att implementera lärande för hållbar utveckling i skolor runt om i landet. Vi bestämde att
vi vill undersöka grund för ett djupare samarbete. Första steget blev att de genomförde en
kartläggning hos oss, för att sedan återkoppla hur vi tillsammans kan bygga en utvecklingsinsats
kring vårt arbete med lärande för hållbarhet. Kartläggningen syftade till att stärka den egna
verksamhetens medvetenhet och måluppfyllelse med avseende på lärande för hållbar utveckling
och de globala målen och ge en bild av utvecklingsområden och behov hos oss.

Backaskolan var under året på flera sätt en del av Malmös barn- och ungdomsfilmfestival BUFF.
Elva elever från vår årskurs 8 utgjorde "Den unga filmjuryn". De fick se åtta bidrag och sedan dela
ut pris till den vinnande filmen från Backaskolans green room. Våra sexor gjorde en film som
visades under Jan Troell-seminariet och under seminariet "Barn filmar Malmö" skildrades våra
treors projekt om övergångsställen från förra året.

Under april månad genomfördes konferensen "Framtidens lärande" och Backaskolan var både en
del av programmet och någon från varje arbetslag deltog som konferensdeltagare. Backaskolan
gjorde en film på ca 40 min om hur klass 3 arbetade med skoltemat för året och hur det ingick i
skolarbetet. Förutom Sara och Mattis från Backaskolan föreläste giganter som utbildningsminister
Anna Ekström, Andreas Schleicher - Utbildningsdirektör på OECD, Santiago Rincon Gallardo forskningsansvarig på Michael Fullan institute i Canada och Gert Biesta - professor i pedagogisk
teori.
För att öka delaktighet och inflytande har vi satsat på olika råd på skolan med olika
ansvarsområden. Många av rådsträffarna kunde dock inte genomföras då de bygger på blandade
grupper och på grund av corona-pandemin kunde vi inte genomföra åldersöverskridande aktiviteter
under en stor del av läsåret. Reflektioner har gjorts under året med elever kring begreppen
inflytande(aktivt) och delaktighet(känsla). Reflektionerna med eleverna har resulterat i funderingar
kring hur inflytande ibland kan uppfattas påtvingad och hur den då inte ger en känsla av
delaktighet. Inflytande finns för den aktive, men om vi vill bort från att den som skriker högst ska få
sin vilja igenom behöver vi utveckla strategier för att göra alla delaktiga. Vi har under året försökt
hitta former för att eleverna bjuds in och att det känns relevant. Om vi är lyhörda för elevernas
behov och vilja blir ens undervisning demokratisk, men också föränderlig. Dessa reflektioner har
lett till att lärare har vågat gå utanför ramarna mer och mer vilket också innebär att de i större

utsträckning vågar släppa på planeringar och mer lyssna till vad som händer i stunden. Det har
också gett goda resultat, upplever arbetslagen. Ansvaret och delaktigheten har kunnat växa med
ålder och niorna fick under våren stort utrymme att styra mycket av vad som berörts och hur det
ska bedömas. En av lärarna säger: “Jag hade en tydlig plan från början som jag nästan helt
övergav då jag märkte hur mycket bättre det blev när de fick göra saker som de njöt av. Många
elever kommenterade efter området att de lärt sig ovanligt mycket och hur kul det var. Eleverna
visade en ovanligt stor glädje i arbetet och resultaten (dvs betyg/måluppfyllelsen) blev också
ovanligt hög. Lärarna uppger att det ger dem självförtroende att jobba vidare med denna typ av
metod, med en tydlig utgångspunkt, men med en öppenhet kring att allt kan behöva förändras.

Biträdande rektor gjorde under året en djupare undersökning kring delaktigheten. Den visar att det
som eleverna lyfter som inflytande är att de kan vara med och bestämma vilka läromedel som ska
användas. De säger också att de kan ha inflytande över val av examineringsformer; prov eller
skrivuppgift eller andra redovisningsformer. De säger också att de kan vara med i planeringen om
vad man ska arbeta med. Delaktighet menar eleverna bygger på att man som elev är aktiv och
lyssnar på lektionerna, man är även delaktig då det är grupparbeten ”men lärarna måste
bestämma grupperna så att det blir med sådana personer som man arbetar bra tillsammans med om man får välja så sätter man sig med sina kompisar och då blir det inte så mycket gjort”.
”Delaktighet är när man deltar och känner att man är med”.
Lärarna på högstadiet beskriver delaktigheten som att ge enskilda elever möjlighet att styra sin
egen process”, till skillnad mot inflytande som beskrivs som en kollektiv process på ett “högre
plan”. Delaktigheten i undervisningen definieras sedan av stora arbetslaget som att det finns
strategier för att möjliggöra för olika personlighetstyper att delta utifrån sina förutsättningar i
undervisningen, utifrån ett medvetet förhållningssätt hos lärarna. Pedagogernas metoder för att
främja delaktighet och inflytande var, utifrån gruppintervjun, att inte bara ställa frågor till de som
räcker upp handen och att vara flexibel i sitt sätt att ställa frågor. Det relationsbyggande arbetet
sågs som en viktigt grund för att kunna ha bra delaktighet i klassrummet. Valmöjligheter vad gäller

redovisningsformer. En av lärarna använde sig av korta elevenkäter efter avslutat ämnesområde.
Den fysiska miljön ansågs också som viktig faktor, samt att man lyssnar på elevernas vilja.
Elevintervjuerna visar på att de upplever sig ha ett stort inflytande vad gäller, redovisningsformer,
val av nivåanpassningar och val av arbetsområden att fokusera på under tema- och grupparbeten.
De upplever också på frågan om de upplever att de ”bjuds in till att vara delaktiga i undervisningen”
att de beror på dem själva, om de räcker upp handen och är aktiva. Kan också bero på om eleven
är “introvert” eller “extrovert”. På frågan om det är olika beroende på ämnen så förekommer både
svaren att det beror på läraren respektive vilket ämne det är, SO och NO ämnena ses som ämnen
där det ges en större del inflytande. Vad eleverna upplever saknas är lärarnas samplaneringar.
Eleverna upplever att deras önskemål inte når fram vad gäller inlämningar av stora arbeten på
samma tider. Man vill att de planerar tillsammans så att inte uppgifter sammanfaller på samma
veckor.

Progressionen, på frågan om de har fått större inflytande och delaktighet då de blivit äldre, svarar
eleverna att de att de har fått större inflytande ju äldre de blivit men också att det blivit större
skillnader i klasserna mellan de som upplevs som aktiva och de som ”inte är aktiva”. Eleverna har
fått mycket mer eget ansvar men det bygger på att man själv är driftig och berättar vad man vill, då
lyssnar lärarna mycket mer på en nu när man blivit äldre. Innan kändes det som att man bara
“gjorde vad lärarna sa”.
När det gäller arbetet med ökad studiero upplevs det som att satsningar på den fysiska
arbetsmiljön har gett mer lugn. Pedagoger har arbetat med genomtänkta placering av bord i

klassrummen. Bemannade rum för elever i behov av mer stöd och avskild arbetsmiljö på varje
stadie, i det vi kallar Möjligheten och SU-grupp på mellanstadiet har också gett bättre studiero i
klassrummet och för eleverna där.
Viktigt för arbetsron har varit att få en fungerande miljö även då undervisningen leds av vikarie.
Därför införs en vikariepärm med info om elever som har anpassningar. En annan pärm med
enklare uppgifter som kan ges ut av vikarie om planering upprättas.
En annan utmaning är de stora variationer i klassernas kunskapsnivå vilket gör att det är svårt att
skapa en lärmiljö som stimulerar alla samtidigt. Strategier för att differentiera undervisningen har
utarbetats. Det har inneburit olika aktiviteter i olika rum eller att det finns ett utbud av material eller
uppgifter att välja emellan. En undervisning så att alla elever blir stimulerade genom att låta
eleverna välja redovisningsform, omfattning och innehållsmängd. Att det finns utmaningar för de
elever som har hög kapacitet och kunskapsnivå. Att det finns enklare uppgifter och tydliga
arbetsgångar för de som behöver det.

Ett viktigt område för att få arbetsro har varit att arbeta med motivation. Om eleverna ser uppgiften
som meningsfull och stimulerande följer ett arbetsfokus. En strategi har varit att eleverna känner av
höga förväntningar på dem utifrån deras förmågor. Därför har pedagoger utvecklat arbetet med
formativ bedömning och fokus på kvalitet, förmågor och intresse för innehållet. Erfarenheterna med
att arbeta med ett differentierat material är att alla elever tillgodose sig kunskap utifrån sina egna
förutsättningar. Ofta känner pedagogerna dock att eleverna inte själva är medvetna om sin
kunskapsresa, vilket pedagogerna vill försöka fokusera på nästa läsår.

Under året testade elevhälsoteamet att arbeta utifrån en ny modell som kallas EHM;
elevhälsomöten som är strukturerade för att gynna ett främjande och förebyggande arbete. Det
innebär att mentorerna och elevhälsan träffas för att gå igenom nuläge i klasserna, reflektera och
hitta fokusområden att arbeta med inför nästa träff. Mötena blir en viktig pusselbit för att säkra
kvalitet i arbetet med alla elevers lärande och utveckling mot skolans mål där lärandeuppdraget
och elevhälsouppdraget går hand i hand i med varandra. Vi märkte att mötena stärkte banden
mellan elevhälsoteamet och pedagogerna och att uppföljningen kring klasserna blev mer
strukturerad. Eftersom vi har tio klasser blir det att mentorerna bjuds in var tionde vecka. Vid varje
möte upprättas en planering för hur mentorerna och berörda delar av elevhälsoteamet ska
fokusera på i det främjande och förebyggande arbetet.

Kunskapsresultat
Medelmeritvärdet för de nior som slutade vt 2021 var 255,7. För Malmö, samtliga huvudmän, låg
medelvärdet på 235,2.

Andelen behöriga till gymnasiet:

Personal och elever
Skolan hade under läsåret 20/21 48 anställda. Av dem var 37 tillsvidare och 11 visstidsanställda.
Könsfördelningen var 27 kvinnor och 21 män. Elevantal var 272 elever. 4 elever slutade under
läsåret. Nya elever har börjat och fyllt upp platserna.

Delaktighet
●
●

●

elever: klassråd, elevråd och elevskyddsombud samt regelbundna mentorssamtal.
personal: arbetslag, torsdags-konferens då pedagogisk personal träffas, representation i
styrelse, delaktighet i skolans pedagogiska utvecklingsgrupp (Pug), samverkansgrupp med
fackliga företrädare och skyddsombud
vårdnadshavare: representation i styrelsen, föräldramöte, kontakt med elevens mentor och
lärare, inbjudna som gästföreläsare för personal och i att hålla verkstäder för elever under
kulturveckan

Fortbildning
●

Under april månad har konferensen "Framtidens lärande" genomförts och Backaskolan var
både en del av programmet och någon från varje arbetslag deltog som konferensdeltagare.
Förutom Sara och Mattis från Backaskolan föreläste giganter som utbildningsminister Anna
Ekström, Andreas Schleicher - Utbildningsdirektör på OECD, Santiago Rincon Gallardo forskningsansvarig på Michael Fullan institute i Canada och Gert Biesta - professor i
pedagogisk teori.

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Föreläsning Morten Kjaerum, Raoul Wallenberginstitutet (pedagogisk personal)
Föresläsning Khalil Mutallimzada, Uppsala Universitet (pedagogisk personal)
Att arbeta med serier - föreläsning av Mats Källblad (samtlig pedagogisk personal)
Skolsköterska (uppdateringar för professionen internt via Skolia)
Rektorsprogrammet (biträdande rektor)
SPSM handledning pedagogisk personal
Tilläggsbeloppsutbildning rektor, biträdande rektor, specialpedagog
Specialpedagogprogrammet (specialpedagog under utbildning)
Specialpedagog för lärande (lärarlyft, pedagogisk personal)

Nätverk och utåtriktad verksamhet
Backaskolan är med i friskole-nätverket PIK. Backaskolan har deltagit i områdesteamet i Malmö
stads satsning CTC (Communities that cares). Backaskolans rektor hörs i podden
Superpedagogpodden i samarbete med Malmö universitet och Malmö stad. Elev- och
pedagogmedverkan på Buff.

Ombyggnad
Fortfarande var inte NO-salen färdigställd med ett fungerande dragskåp, kemikalieskåp och
nöddusch. Skolgården är fortfarande inte färdigställd. En grupp inom styrelsen har under året
undersökt möjligheten att ta över byggnad 3 i Sege Park för en eventuell utbyggnad av
verksamheten.

Pandemihantering
Under hösten 2020 fortsatte vår pandemihantering från våren dvs digitala möten, separerade
klasser, inga torsdagsföräldrar, hygienåtgärder och inga stora sammankomster. Efter jullovet
förvärrades situationen i regionen. Region Skåne gick ut med rekommendationer att
högstadieelever borde ha fjärrundervisning. Sjuor, åttor och nior följde vanliga schemat men via
fjärrundervisning efter jullovet fram till sportlovet. Efter sportlovet turades klasserna om att vara på
skolan för att genomföra praktiska moment. Efter påsklovet återvände klasserna successivt till
närundervisning. Under hela perioden hade vi elever i behov av stöd på plats i skolan.

Årets playbackarna fick livestreamas på grund av pandemin.
Under hösten blev vår pandemihantering granskad av Skolinspektionen, vilket innebär att
Backaskolan är med deras rapport kring vilken utmaning pandemin har inneburit för skolorna och
vilka strategier skolorna har för att bibehålla kvalitén i undervisningen i ett kritiskt läge.
Granskningen bestod av intervjuer med våra elevrådsrepresentanter och rektor. Det var väldigt
roligt att höra hur imponerad skolinspektionen var av våra elever. Inspektören behövde inte dra ur
dem synpunkter. Eleverna var väldigt uttrycksfulla och kloka, tyckte hon.

