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Bakgrund 
Huvudmannanivå 
 
3 § Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt 
planera, följa upp och utveckla utbildningen. 
 

Enhetsnivå 
 
4 § Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 § ska genomföras även 
på förskole- och skolenhetsnivå. 
 
Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig 
personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska ges 
möjlighet att delta i arbetet. 
 
Rektorn och förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs enligt första och 
andra styckena. 
 

Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet 

5 § Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 § ska vara att de mål som finns för 
utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. 

Dokumentation 

6 § Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 § ska dokumenteras. 

Åtgärder 

7 § Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i 
verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas. 

 

Vårt sätt att mäta kvalitet 
Vi följer systematiskt upp vår verksamhet genom olika kvalitetsaspekter: 

❖ Funktionell kvalitet – i vilken mån nås de nationella målen för utbildningen/ 
 verksamheten? Denna aspekt följs upp på såväl enhets- som huvudmannanivå. 
❖ Upplevd kvalitet – hur nöjda är våra kunder med verksamheten? Denna aspekt följs upp på 

såväl enhets- som huvudmannanivå. 



❖ Ändamålsenlig kvalitet – hur går det för våra elever sedan de lämnat verksamheten? Denna 
aspekt följs enbart upp på huvudmannanivå. 

Vårt årshjul 
Skolans systematiska kvalitetsarbete utgår till stora delar från den modell som är gemensam med 
övriga skolor inom koncernen och som betecknas AcadeMediamodellen. Arbetet med att identifiera 
utvecklingsområden, planera, genomföra och följa upp sker löpande under året på enhetsnivå och 
huvudmannanivå enligt nedanstående årsflöde: 

 
Vårt kvalitetsarbete 
Föregående års utvecklingsområden med tydlig koppling till lärande och utveckling var 
måluppfyllelse, undervisningskvalitet och studiero.  

Många gånger uppstår tankar om hur man kan arbeta med utvecklingsbehoven i det informella 
mötet. Vi har en bra dialog om verksamheten i princip varje dag. Sedan diskuteras utveckling även vid 
mer regelrätta möten, där vi t ex tittar på undersökningar som är gjorda och analyserar deras utfall. 
Vi har programråd, utvecklingssamtal, APT, utvärderingar, elevråd, elevkår och klasscoacher som alla 
är delar av vårt kontinuerliga utvecklingsarbete. 
För att öka måluppfyllelsen har vi under ett antal år arbetat aktivt med skrivandet och 
språkutvecklande arbetssätt hos alla program. Via våra programförklaringar har vi startat ett arbete 
där vi försöker hitta utrymmen för samverkan mellan program, men också mellan årskurser. Vi 
samplanerar och avsätter tid för diskussioner om hur lektioner ska byggas upp för att stärka språket. I 



det här arbetet ingår också att vi diskuterar IKT och hur vi bäst använder digitala verktyg i vårt 
pedagogiska arbete. När det gäller IKT gjorde vi för några år sedan en självskattning hos alla i 
personalen om vilken kunskapsmässig nivå man anser att man har. Efter det har IKT-pedagogen och 
rektor satt en lägstanivå gällande vilken kunskap kollegiet behöver för att behärska undervisning mm 
inom området. All ny personal får en introduktion i de digitala plattformar vi använder och vi har 
även kontinuerliga uppföljningar av personalens kunskaper genom IKT-möten och IKT-frukostar där vi 
avsätter tid till kollegialt lärande gällande just IKT. 
Ytterligare ett arbete för ökad måluppfyllelse är det samarbete med en annan skola i samma stad 
som vi har initierat. Det är vår matematik- och fysikundervisning som har startat ett samarbete med 
en öppen agenda med kreativiteten i fokus.  

För att säkerställa arbetet mot måluppfyllelse följer skolan tydligt upp eleverna via Schoolsoft 
matriser. I dessa finns samtliga färdigheter med så att såväl elev som vårdnadshavare kan följa 
utvecklingen. Till detta skrivs noteringar om vad eleven gjort och hur utveckling ska gå framåt. 

I lärplattformen Google Classroom har eleven uppgifter och planering samt bedömning på detaljerad 
nivå. På Drive har skolan ett delat dokument som heter EWS, Early Warning System, där grönt 
betyder att eleven förväntas nå målen, gul indikerar att eleven är på väg att tappa målen och rött 
innebär att eleven har en F-varning i kursen. Utöver detta digitala dokumentationsförfarande hålls 
också utvecklingssamtal två gånger per läsår.  

För att ytterligare öka måluppfyllelsen har vi lagt ut fler undervisningstimmar i matematik och 
svenska. 

Vi kan också se resultat av att vi under läsåret haft utbildning kring effektiva studietekniker för 
eleverna. Eleverna har i ett tidigt skede fått lära sig att göra tidsbudget över sina studier. Alla elever 
har ombetts portionera ut sina hemstudier inför prov och inlämningar så djupinlärning har varit i 
fokus istället för ytligare inlärning i form av intensiv inläsning med kort varsel. Vi har haft många 
kortare läxprov så vi på så sätt har kunnat se att eleven följer förväntad utveckling. Detta i 
kombination med vårt arbete med det digitala verktyget, EWS, har gjort att vi snabbt har kunnat 
sätta in extra insatser samtidigt som eleverna själva har uppmärksammats på att det eventuellt har 
krävts mer effektiv studietid för att uppnå de resultat man vill.  
Under läsåret 2016/2017 lade vi stor tyngdvikt på formalisering av rutiner inom skolan. Vi skapade 
tydliga ramar med bättre mötesfrekvenser. Vi började också arbeta med starkare fokus på kollegialt 
lärande via IKT med kontinuerliga möten, seminarier och en öppen kultur där vi delar med oss av bra 
och fungerande strategier. 

 

Vårt värdegrundsarbete 
På ProCivitas i Lund har vi arbetat aktivt med inkludering och acceptans under läsåret som gått. I alla 
kurser lyfts värdegrunden, då både genom tvärgrupper där elever lär sig samarbeta med alla och 
även genom ökad kunskap gällande allas lika värde. Vi arbetar med nolltolerans av exkludering och 
arbetar genom att ta samtal med berörda parter omedelbart om vi uppmärksammar något. Vi 
arbetar för kommunikation elever emellan, vi tror på att direkt konfrontation ger bästa effekt. Detta 
innefattar även vårdnadshavare som vid eventuellt behov kopplas in omedelbart. 
 
Som mindre skola har vi valt att arbeta med främjande åtgärder, från att vara många vuxna som tar 
ett aktivt ansvar och finns nära eleverna i vardagen, t ex genom att personalen äter lunch och frukost 
tillsammans med eleverna, vår skolvärdinna som finns bland eleverna under lunch och frukost men 



även under raster, till fysisk översyn av skolan tillsammans med elevråd och skyddsombud för att 
minimera platser där diskriminering och kränkning kan ske.  
Vi genomför många gemensamma aktiviteter för eleverna på skolan, främst för eleverna i åk.1 så att 
de snabbt skall känna sig trygga och bekväma bland sina nya klasskompisar men även över årskurser 
och mellan program och klasser, allt för att skapa gemenskap på skolan och för att lära känna 
varandra. 
 
Genom de undersökningar som görs bland eleverna ser vi att vi har högt värde gällande trygghet. 
Dock nöjer vi oss inte förrän vi har 100 % trygghet på skolan. När våra mätningar är gjorda analyserar 
vi detta, både inom personalgruppen och i elevrådet. Skulle vi uppmärksamma något som har med 
kränkande behandling alternativt diskriminerande karaktär att göra skapas en handlingsplan 
skyndsamt. En anmälan görs till huvudman och förloppet dokumenteras samt följs upp med en satt 
regelbundenhet. Föräldrakåren informeras också kontinuerligt om hur skolans psykiska miljö är. 
Inom föräldrakåren kommer även utbildning ske, då i form av stressjukdomar och droger. På så sätt 
kan skola och hem samverka för en optimal elevhälsa och ett gynnsamt värdegrundsarbete. 
 
Redan under läsårets andra vecka åkte alla elever i åk.1 på en kick-off till lägergården Lingvallen 
utanför Ängelholm under två dagar. Detta för att främja sammanhållning och för att eleverna skall få 
lära känna både varandra och personalen på skolan. På lägret hade vi olika team-building aktiviteter 
där eleverna fick samarbeta, utmana sig själva, peppa varandra och stötas och blötas på ett sätt som 
vi tror bidrar till en större acceptans och respekt för varandra. Under andra dagen på Lingvallen 
använde vi oss av material från “Maskrosbarn”, en organisation som arbetar för att sprida 
information och stöd till elever som lever nära någon med ett beroende eller psykisk sjukdom. 
 
Under läsåret 2016/2017 har rektorn anordnat “After School” vilket inneburit att elever kunnat träffa 
rektorn på ett centralt café i Lund en gång i månaden mellan kl.16.00-18.00. Här har elever och 
rektor kunnat mötas i en annan miljö för att hinna prata om elevernas studier, framtidsplaner, livet i 
stort eller bara sitta och umgås på ett avslappnat sätt.  
 
På skolan arbetar vi kontinuerligt med värdegrundsarbete både i undervisningen genom att belysa 
vår värdegrund och genom att arbeta med värdegrundsfrågor kopplade till de kurser eleverna läser.  
Skolkurator arbetar också främjande genom utbildning och värderingsövningar. Vi anordnar 
kvällsaktiviteter i olika gruppkonstellationer, resor och bjuder in föreläsare. Våra klasscoacher har 
ansvar för att föra dialog med elever regelbundet för att motverka kränkande behandlingar. 
Elevrådet har en stående punkt på agendan som heter Trygghet, och denna punkt diskuteras 
kontinuerligt utifrån frågan om vad vi alla behöver tänka på för att minimera risken för uppkomst av 
kränkande behandling. 

 

Våra resultat och analyser 
Funktionell kvalitet 

Kunskapsresultat 

Andel elever med gymnasieexamen (per program) 
 
Utbildningen på samtliga nationella program ska leda till att varje elev uppnår kraven för en 
gymnasieexamen. En gymnasieexamen är dock ett samlat begrepp för två olika examina med olika 
krav, där målet för eleverna på yrkesprogrammen är en yrkesexamen, medan det för eleverna på 
högskoleförberedande program är en högskoleförberedande examen. 



 
Krav för gymnasieexamen för elever på högskoleförberedande program:  

• Betyg (F-A) i kurser motsvarande 2500p (fullständigt program) 
• Godkänt betyg (lägst E) i kurser motsvarande 2250p av dessa 2500p 
• Godkänt betyg (lägst E) i kurserna matematik 1, engelska 5-6, svenska 1-3 
• Ett godkänt gymnasiearbete 

 
Andelen elever med gymnasieexamen beräknas på det totala antalet avgångselever som läst ett 
fullständigt program (2500p). 

 

 
Uppgift på program- och skolnivå saknas om antalet elever understiger 10 i den nationella statistiken. 
Riksgenomsnitt för 2017 publiceras i december. Källa: SIRIS (Skolverket) och egna sammanställningar.
  
Under föregående år var det en något lägre siffra gällande den procentuella andelen elever med 
examensbevis hos ProCivitas Lund jämfört med riksgenomsnittet. En förklaring till detta är att vi 
bland denna årskull studenter haft en andel elever som inte var så studiemotiverade eller brydde sig 
om sina betyg. De ville helt enkelt inte lägga ner tid på sina studier för att få godkända betyg. Vi hade 
pågående åtgärdsprogram för berörda elever och anpassad studiegång, varierade storleken på 
undervisningsgrupper, varierade examinationsformer etc. men nådde trots detta inte hela vägen 
gällande examensbevis i åk.3 Ju längre skolan har funnits desto säkrare har varumärket blivit och 
lockar därigenom fler studiemotiverade elever. Situationen med låg andel examensbevis har därför 
löst sig av sig själv och vi ser att resultat och betyg i pågående kurser läsåret 2017/2018 redan är 
högre än de var på samma kurser under föregående år. Trots vår ökade måluppfyllelse arbetar vi 
aktivt med att hela tiden möta den undervisningsgrupp vi undervisar på rätt nivå. Vi strävar efter att 
alla skall nå måluppfyllelsen med godkända betyg men vill även att våra elever skall nå sina egna 
uppsatta mål vilket innebär att vi anpassar undervisning och examinationsformer för att möta varje 
elevs behov och förutsättningar.  
 
Genomsnittlig betygspoäng (GBP) 
 
Den genomsnittliga betygspoängen beräknas på de kurser som ingår i den ordinarie studieplanen för 
ett fullständigt program. Gymnasiearbetet räknas dock inte med eftersom betyget endast kan vara F 
eller E. Inte heller betyg i utökade kurser påverkar den genomsnittliga betygspoängen. 
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Den genomsnittliga betygspoängen mäts på samtliga avgångselever (d.v.s. elever som antingen har 
erhållit gymnasieexamen eller ett studiebevis med omfattningen minst 2500 poäng) samt på elever 
med examen. 
 

Uppgift på program- och skolnivå saknas om antalet elever understiger 10 i den nationella statistiken. 
Riksgenomsnitt för 2017 publiceras i december. Källa: SIRIS (Skolverket) och egna sammanställningar.
  

Uppgift på program- och skolnivå saknas om antalet elever understiger 10 i den nationella statistiken. 
Riksgenomsnitt för 2017 publiceras i december. Källa: SIRIS (Skolverket) och egna sammanställningar. 
 
Den genomsnittliga betygspoängen på skolan som helhet ligger högre än för riket som helhet. Dessa 
siffror speglar både skolans duktiga pedagoger och deras förmåga att utmana och stimulera elever till 
att nå sina högt uppsatta mål och även våra elevers förmåga till att nå höga betyg. Skolan har 
övervägande studiemotiverade elever som kommer till skolan med bra betyg och bra kunskaper från 
grundskolan. Detta medför att undervisningen på vår skola har möjlighet att innefatta mer än vad 
som finns i kursernas centrala innehåll vilket leder till att våra elever får djupare kunskaper inom de 
olika ämnena, en bredare kompetens och på så sätt vara bra rustade inför framtida studier. Detta 
medför även att de får bättre förutsättningar att nå höga betyg utifrån kunskapskraven i respektive 
kurs. Vi kommer att fortsätta att bredda kurserna och utmana våra elever till att få en djupare 
kunskap då vi ser att detta ger goda resultat.  
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Nationella prov 
 
Här presenteras resultaten av de nationella proven VT17. Resultatet bygger på egna 
sammanställningar. Riksgenomsnittet för VT17 publiceras i oktober.  
 

A B C D E F Summa 
ENGENG05 20% 37% 35% 7% 1% 0% 100% 
ENGENG06 28% 22% 38% 10% 1% 1% 100% 
MATMAT01b 13% 16% 26% 22% 20% 3% 100% 
MATMAT01c 34% 21% 28% 3% 14% 0% 100% 
MATMAT02b 6% 6% 8% 22% 32% 26% 100% 
MATMAT02c 10% 21% 24% 17% 24% 3% 100% 
MATMAT03b 19% 4% 11% 22% 30% 15% 100% 
MATMAT03c 5% 5% 24% 24% 24% 19% 100% 
SVASVA01 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 
SVESVE01 7% 41% 37% 13% 2% 0% 100% 
SVESVE03 13% 32% 28% 15% 10% 1% 100% 
Summa 15% 25% 29% 14% 11% 5% 100% 

Källa: egna sammanställningar. 

Nationella proven på skolan går generellt bra med några få kurser som undantag. I de fall man inte 
har lyckats sammanfaller detta med hög frånvaro från elevens håll. Vi har också elever som 
strategiskt har “valt bort” matematikbetyg i sina prioriteringar. Undervisande lärare, klasscoach och 
ledning på skolan hade kontinuerliga diskussioner med berörda elever för att motivera och stimulera 
dem till att vilja läsa matte och få godkända betyg men lyckades inte hela vägen. Skolan anordnade 
även extra undervisningstillfällen för främst Ma2b-gruppen, undervisningsgrupperna 
omorganiserades och det fanns möjlighet att delta vid repetitionstillfällen och läxhjälp i form av 
räknestuga efter ordinarie lektioner.   
Inför läsåret 2017/2018 har vi satt en ny struktur för matteundervisningen på B-spåret i år 1 och år 2, 
dvs för Ma1b och Ma2b. I kurs Ma1b har eleverna kortare mattelektioner varje dag där det vid tre av 
fem tillfällen finns två mattelärare på plats i klassrummet. Detta för att minska risken att eleverna 
hinner glömma bort vad de arbetat med och för att hela tiden hålla matematiken och dess 
färdigheter aktuella. Gällande Ma2b har vi delat in de elever som uppvisar risk för att inte nå målen i 
mindre grupper för att på så sätt få mer hjälp av undervisande lärare. Samtliga lärare i B-spåret i 
matematik har även utformat undervisningen med att kontinuerligt stämma av elevernas kunskaper 
genom att ha kortare läxförhör varje vecka där eleverna kan visa vad de kan och där lärarna får insikt 
i vad de behöver fokusera mer på. Skolans mattelärare träffas kontinuerligt för att stämma av och 
utveckla arbetet.  
En av de större utmaningarna är att kunna motivera och stimulera elever som valt att gå 
samhällsprogrammet till att lägga ner tid och energi på matematik. Många av eleverna på detta 
program uttrycker att de valt programmet just för att de inte tycker om naturvetenskapliga ämnen, 
inklusive matematik. Vi anser dock att vi har de bästa förutsättningar för att lyckas nå måluppfyllelse 
då vi har fantastiskt kunnig personal som är engagerad och lösningsfokuserad.  

 

Värdegrundsresultat 

Under läsåret 2016/2017 började vi aktivt arbeta för att samtliga lärare skulle ge feedback och 
information till elever och vårdnadshavare på samma sätt. Detta möttes på olika sätt av personalen 
och likvärdigheten uppnåddes inte till 100%., vilket har fått till följd att inte alla elever på skolan 



upplever att de får tillräcklig information om hur det går för dem i arbetet. Detta åtgärdades inför 
läsåret 2017/2018 genom att programansvariga nu har som ansvar att kontinuerligt stämma av med 
samtliga lärare i sina programlag hur de återkopplat till elever under de senaste fyra veckorna. Från 
ledningens sida kommer det också bli mycket tydligare kring hur arbetet med återkoppling skall 
genomföras, både gällande frekvens och metod. Detta har skolans pedagogiska ledningsgrupp 
utarbetat en modell för som kommer att sättas i verket under läsåret 2017/2017.  

 

Upplevd kvalitet 
Den upplevda kvaliteten utgår från elevernas egna personliga förväntningar på skolan. I den 
elevenkät som genomförs årligen (Markör) ställs frågor kring elevernas nöjdhet, trivsel och i hur hög 
grad de skulle rekommendera sin skola till någon annan. Resultaten ger ett index för respektive 
område; Nöjdhet, trivselgrad samt rekommendationsgrad. 

 

 

Källa: Markör. 

Inom området Upplevd kvalitet kan vi se att ProCivitas Lund har en liten nedgång i vissa delar och vår 
analys är att det handlar om att ett antal elever inte fått förväntad nivå på ledning och stimulans i sin 
undervisning. Detta åtgärdades men upplevelsen hade redan fått fäste, vilket visade sig i våra 
undersökningar. Vi har insett att vi måste vara mer noggranna med att följa upp all undervisande 
personal genom kontinuerliga samtal och även genom lektionsauskultationer för att kunna 
tillhandahålla den kvalitet på undervisning som skolan har som målsättning.  
Under läsåret 2016/2017 ökade vi också elevantalet med ca 50 vilket ledde till att vi blev mer 
trångbodda på skolan. Det blev lite trängre i restaurangen, det fanns inte lika många tomma 
utrymmen som tidigare, grupprummen var ibland upptagna och det blev en högre ljudvolym i 
korridorer och uppehållsrum, vilket påverkade upplevelsen av studiemiljön och studiero. Även ovan 
nämnda undervisningsbrister gav en känsla av dålig studiero. 
Åtgärder gällande en bättre studiemiljö har vidtagits och innebär att vi nu har haft en 
schemaläggning som fokuserat mer på att skapa utrymme under raster och lunchtider. Vi har förlagt 
undervisning i mindre grupper i de tidigare grupprummen och skapat fler mindre grupprum där 
elever kan sitta och studera. Vi har ett tyst våningsplan på plan 3 där även skolans bibliotek finns 
med flera studieplatser och där flertalet av personalen har sina arbetsrum vilket gör att de hjälper till 
att påminna om den tysta miljön.  



Studiero i klassrummet åtgärdades genom en omorganisering och tydligare kommunikation gällande 
våra ordningsregler för hur vi vill att klassrumsmiljön skall vara under lektionstid.   

 

Årets fokusområden 
Inför läsåret 2016-2017 valde ProCivitas Lund tre fokusområden att arbeta extra med;  

• Undervisningskvalitet och studiero 

• Måluppfyllelse 

• Skolmat 

 

Undervisningskvalitet och studiero 
Vi arbetade aktivt med studiero genom att se över gruppstorlekar i undervisningen, vi skapade fler 
grupprum där mindre grupper eller enskilda elever kan sitta och studera. Vi har ett bibliotek på 
tredje våningen som är en tyst och avskild del av skolan där vi har många arbetsplatser för elever. I 
klassrummet har vi tydliga ordningsregler som vi tagit fram tillsammans med eleverna där vi t.ex. 
stänger dörren till klassrummet när lektionen börjar, kommer någon elev försent får hen vänta 
utanför klassrummet tills dess att undervisande lärare bedömer att det är ok att öppna dörren. Detta 
medför att det blir färre störande moment under genomgångar och under arbete i lektionssalen 
vilket leder till ökad studiero.  
Undervisningskvalitet har vi arbetat med genom kollegiala auskultationer vid lektioner där kollegor 
ger feedback på lektionsuppbyggnad, start, avslut och genomförande. Något som varit mycket 
uppskattat av samtliga inblandade.    
Måluppfyllelse 

Vi arbetar kontinuerligt med att nå 100% måluppfyllelse och tycker att vi är en bra bit på väg. 

Skolmat 
Vi har regelbundna utvärderingar av skolmaten och möter elevernas önskemål i stor utsträckning. 
Många av våra elever efterfrågar enklare mat vilket ledde till att vi under våren 2017 valde att anlita 
en ny matleverantör med enklare rätter men med fortsatt hög kvalitet och högt näringsinnehåll samt 
stort ekologiskt tänk.  

 

Åtgärder för ökad utveckling 
 

Inför läsåret 2017-2018 har ProCivitas Lund valt tre fokusområden att arbeta extra med;  
• Formativ bedömning 

• Kollegialt lärande 

• Ökad studiero för våra elever 

Formativ bedömning 

Resultat från AcadeMedias elevenkät visade att eleverna efterfrågar en större tydlighet i 
återkopplingen på deras kunskapsutveckling. Våra förstelärare har i uppdrag att under läsåret arbeta 
med detta område via IKT och andra pedagogiska metoder.  



 
Kollegialt lärande 
På vår skola finns det en oerhört stor kompetens bland personalen som vi vill ta tillvara på. Många i 
personalen har höga akademiska utbildningar och använder sig av olika pedagogiska verktyg i sin 
undervisning. Därför vill vi lära av varandra för att både lyfta kvaliteten på undervisningen och även 
skapa en lärandesituation för personalen.  

 

Ökad studiero för våra elever 

Utifrån vår elevenkät har vi valt att under läsåret 2017/2018 arbeta aktivt med att skapa en ökad 
studiero för våra elever på skolan. Detta var även ett utvecklingsområde under föregående läsår 
vilket vi uppnådde med gott resultat. Nu har dock skolan växt, vi har gått från att vara ca 70 elever till 
ca 300 i samma lokaler, vilket innebär att vi behöver fortsätta att arbeta för att på nya sätt uppnå lika 
god studiero för samtliga elever. Inför läsåret 2017/2018 har vi skapat två nya grupprum där elever 
kan sitta ostört och arbeta. Det finns även ett skolbibliotek på våning tre där det finns tysta 
arbetsytor till ca 30 elever. 

Vi har även infört tydligare ordningsregler i klassrummet vilket bidrar till ökad studiero under 
lektionstid.  
 

 

 

 
 
 


