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Förutsättningar 

Elever 

Elever 144      

Antal elever 

totalt 
      

Därav elever i 

förskoleklass 

25      

Andel elever med 

annat modersmål 

än svenska 

13/144      

       

       

Personal 

Personal 12,6    

Antal pedagogisk 

personal per 100 elever 

exkl. fskl 

    

Antal pedagogisk 

personal per 100 elever i 

förskoleklass 

8    

Andel lärare med 

lärarbehörighet för den 

undervisning de bedriver 

samtliga ämnen och 

årskurser 

53,3    

Andel personal i förskolan 

med behörighet 

100    

     

Personalstatistik per ämne 

Ämne 
Tjänstgörande lärare 

totalt 

Därav med behörighet 

för ämne och nivå 

(andel) 

  

Bild 2 0   

Biologi 6 66,7   

Engelska 5 80   

Fysik 6 66,7   

Naturorienterande ämnen 6 83,3   

Hem - och 
konsumentkunskap 

1 0   

Samhällsorienterande 
ämnen 

6 83,3   

Idrott och hälsa 3 66,7   

Kemi 6 66,7   

Matematik 9 88,9   

Musik 2 0   

Slöjd 2 0   

Svenska 10 70   

Svenska som andraspråk     

Teknik 1 100   

Lärare 1-3     

Lärare 4-6     

Lärare 7-9     
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Ekonomi 

Ekonomi     

Kostnad per elev exkl. lokalkostnader     

Förskoleklass 48292    

Åk 1-6 65063    

åk 7-9     

Grundsärskolan     

Gymnasium     

Undervisningskostnad/undervisningstimma     

Teknisk gruppstorlek     

Förskolan 

Förskolan 5,1    

Antal inskrivna 

barn/årsarbetare i 

förskolan (planerad) 

    

Antalet barn per personal 

(faktisk närvaro) 

3,25    

Antalet tillsynstimmar 

/barn och vecka 

29,45    

Kostnad per 

tillsynstimma 

59,98    

     

Fritidshem 

Fritidshem 24,04    

Antal barn/årsarbetare     

Antalet 
tillsynstimmar/barn och 

vecka 

17,83    

Kostnad per 

tillsynstimma 

37,18    

     

     

Sammanfattning - förutsättningar 

Andelen lärare som, enligt statistiken, är behörig för den undervisning de bedriver är endast 53,3%. Förklaring till den låga 

siffran är att flera lärare ännu inte fått sin lärarlegitimationer. De är dock behöriga enligt examensbevis från högskolan. 

Obehöriga lärare har vi i hem- och konsumentkunskap, musik samt de båda slöjdarterna, Vår lärare i textilslöjd har lokal 

behörighet och läser kompletterande studier för att få en nationell behörighet med lärarlegitimation. 

Skolan har ett stabil och något ökande elevunderlag. Tack vare det ökade eleveunderlaget (139 elever 12/13, 144 elever 14/15) 

har vi kunnat behålla antalet lärartjänster på skolan. Under de senaste åren har skolan gnomgått en genaerationsväxling. Tack 

vare skolans goda rykte som arbetsplats och attraktiva geografiska läge har vi kunnat anställa behöriga lärare. På skolan har vi 

ett gott kunskapsresultat och dessa faktorer som bibehållen antal tjänster på skolan, hög andel behöriga lärare, lyckad 

rekrytering och motiverade arbetslag har vi kunnat fortsätta att ha en hög måluppfyllelse på skolan. 

Resultatet av årets verksamhet 

Normer och värden 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel föräldrar till barn i skolan som 
uppger att "Mitt barn trivs i skolan" 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Resultatet är likvärdigt.Vi når 100 procent och 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

kommer att fortsätta med vårt arbete. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Övriga kommentarer: 

Måluppfyllelsen är beräknad så att 

vårdnadshavare som anger något av de två 

högsta värdena stämmer mycket bra och 
stämmer ganska bra anses ha nått målet. Åtta 

av 20 vårdnadshavare har besvarat frågan. 

Samtliga anger något av de två högsta 

värdena. (f-3) 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

En förklaring kan vara att alla föräldrar inte 

har deltagit i undersökningen så resultatet är 

inte fullständigt. 

Övriga kommentarer: 

Det är svårt att jämföra olika grupper. En 

intressant jämförelse är att jämföra resultatet 

i åk 5 med det resultatet de gjorde i åk 3. (4-

6) 

13 av 20 vårdnadshavare har svarat på 
frågan. Samtliga svarar något av de två 

högsta värdena stämmer helt och hållet 

eller stämmer ganska bra vilket räknas 

som att måletär nått. 

  

  

  

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel föräldrar som uppger att "Mitt 
barn känner sig trygg i skolan" 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Resultatet är bättre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Gruppen har en bra sammanhållning. Vi har 

arbetat aktivt med värdegrunden i gruppen 
vilket bidragit tillett bättre resultat. 

Övriga kommentarer: 

Vårdnadshavare som svarar något av de två 

högsta värdena stämmer mycket bra eller 

stämmer ganska bra anses ha nått målet. Alla 

8 av 20 svarande anger något av de högsta 

värdena. 

(f-3) 

  

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Svarsfrekvensen från årets föräldrar är låg. 

Övriga kommentarer: 

Andel vårdnadshavare som anger något av de 

två högsta värdena stämmer helt och hållet 
eller stämmer ganska bra anses ha nått 

målnivån. Samtliga 13 av 20 vårdnadshavare 

har svarat något av de två högsta 

alternativen. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

(4-6) 

Verksamhetens resultatmål: 
Trivsel på skolan. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är hög men vi har inte nått målet att alla elever uppger att de trivs på samtliga mätningar vi gör. 

  

Kommentar: 

Enkäterna visar mycket goda resultat. Vi ser dock en annan verksamhet då det uppstår konflikter och osäkerhet, i omgångar i 

klasserna. Vi lärare upplever dessa perioder som mindre trivsamma och tror att eleverna uppfattar det på samma sätt. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

För att nå längre fortsätter vi att arbeta med likabehandlingsplanen. Vi planerar in en lektion värdegrundsarbete i veckan i varje 

klass och har som mål att återinföra rastaktiviteter. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever i åk. 3 som i den central 
elevenkäten uppger att de trivs i skolan. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Resultatet är bättre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi arbetar kontinuerligt med schemalagd 
värdegrund. Vi har haft personalledda 

rastaktiviteter under höstterminen. 

Övriga kommentarer:  

Vi har en god sammanhållning i klassen. 

 Andelen elever i förskoleklass till och 
med åk. 6 som säger att de trivs i skolans 

egen trivselenkät. 

92,5 % 100 % 92,5 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Resutatet är sämre. 8% uppger att de trivs 

ganska bra, resterande uppger att de trivs bra 

eller mycket bra. Arbetet med värdegrunden 

har givit resultat. 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi har haft en omorganisation med nya 

arbetslag och det har tagit tid att hitta nya 

gemensamma rutiner och tydlig struktur. Just 

rutiner och tydlig struktur har varit särskilt 

viktig för tryggheten i en av våra grupper. 

Under läsåret har vi genom ett målinriktat 

elevhälsoarbete i arbetslaget succesivt ökat 
tryggheten. 

Övriga kommentarer: 

Av 83 elever uppger 7 elever att de trivs 

ganska bra. Ingen svarar att de trivs dåligt. 

Det är viktigt tt fortsätta md 

värdegrundsarbetet. 

 Andel elever som säger att de har 
någon att vara tillsammans med på rasten i 

skolans egen trivselenkät. 

98 % 100 % 98 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Resultatet är något sämre. Måluppfyllelsen är 

dock fortsatt hög. 3 av 138 elever upplever 

att de inte har någon att vara med på rasten. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi arbetar aktivt för att alla elever ska ha 

någon att vara med på rasten.Vi har en 

skolgård som inbjuder till lek, samt främjar till 

gruppaktiviteter där många bjuds in att vara 

med. Det finns många olika platser att vara 

på på skolgården. Vi upplever att eleverna 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

leker över åldersgrupperna och vi tror att det 

bidrar till att de känner sig trygga och har fler 

att vra med. Vi är också uppmärksamma och 

reagerar om någon går ensam, och försöker 

få indem i någon gemensam aktivitet. 

  

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever i åk. 5 som i den central 
elevenkäten uppger att de trivs i skolan. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Om vi jämför denna klass resultat med vad de 

svarade när de gick i åk 3 har det blivit 

bättre. En anledning tror vi är att eleverna har 

hittat sina roller i klassen och känner sig 

tryggare i skolan vilket leder till en större 
trivsel. I åk 3 kom de från två olika klasser. 

Detta kan också vara en bidragande orsak till 

den ökade trivseln, att de känner varandra 

bättre nu. 

Verksamhetens resultatmål: 
Eleverna ska känna sig trygga i skolan. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen är bätte än föregående år. Andelen elever som når målet år 2015 är 100%. Föregående år var motsvarande 

procent 97%. 

Kommentar: 

Resultatet har kommit genom att vi har haft regelbundet och schemalagt värdegrundsarbete inom åk. f-3 och att vi arbetat 

aktivt med gemensamma rutiner och strukturer inom åk. 4-6. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

För att bibehålla eller höja måuppfyllelsen kommer vi att fortsätta att arbeta enligt vår likabehandlingsplan, vi kommer att 

schemalägga värdegrundsarbete även inom åk. 4-6 samt försöka återinföra de vuxenledda rastaktiviteterna. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever åk 3 som känner sig 
trygga. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Resultatet är bättre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi har arbetat aktivt med värdegrunden i 

gruppen vilket bidragit till ett bättre resultat. 

Övriga kommentarer: 

Resultatet är beräknat så att elever som 

svarar något av de två högsta svaren 

stämmer mycket bra eller stämmer ganska 

bra har ansetts nått målet. Alla 20 elever 

svarar något av dessa värden. 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Aktivt förebyggande arbete. 

Övriga kommentarer: 

 Andel elever i åk 5 som känner sig 
trygga 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Lika 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

En orsak kan vara att vi har en samsyn i hur 

vi skall vara mot varandra och reagerar direkt 

när något händer. Eleverna vet om att vi tar 

dem på allvar och lyssnar på dem när det 

händer något. 

Övriga kommentarer: 

Resultatet är beräknat så att elever som 

svarar något av de två högsta värdena 
stämmer mycket bra eller stämmer ganska 

bra anses ha nått målet. Alla 20 elever anger 

något av dessa värden. 

(4-6) 

  

Verksamhetens resultat 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 3 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella ämnesproven 

i svenska. 

79 % 100 % 79 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? 

4 elever av 19 nådde ej målet på alla delprov. 

Resultatet är något sämre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Eleverna behöver träna på gemensam 

skrivning för att få struktur på sina 

berättelser. En del elever är svaga läsare och 
behöver motiveras. 

Övriga kommentarer:  

  

 Andelen elever i åk 3 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella ämnesproven 

i svenska som andraspråk. 

92 % 100 % 92 % 

 

 Andel elever i åk 3 som uppnått 
kunskapskraven utifrån den undervisning 

som bedrivits. 

92 % 100 % 92 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Av 20 elever är det 13 elever som har uppnått 

alla kunskapskrav i alla ämnen. 

Många av elevernas svårigheter har påverkat 
flera ämnen. Undervisningen har anpassats 

genom mindre grupper, enskild undervisning, 

extra insatser, anpassad undervisning. 

Digitala verktyg har använts som stöd. 

Övriga kommentarer: 

Gruppen har haft outbildad vikarie under 

höstterminen och många resurstimmar 

försvann då vikarien arbetade färre procent 

än ordinarie. 

 Andelen elever i åk 3 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella ämnesproven 

i matematik. 

79 % 100 % 79 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

resultatet är sämre än föregående år. 

Resultatet har försämrats under de senaste 

två läsåren. 

  

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 6 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella ämnesproven 

i svenska. 100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? 

Resultatet är lika bra som föregående år. 

  

Vad är de troliga 



Länghemskolan, Kvalitetsanalys 14/15 9(21) 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi har fortsatt arbetat med olika typer av 

texter där vi tolkat och värderat innehållet 

samt arbetat med egenproduktion av olika 

typer av texter. 

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 6 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella ämnesproven 

i svenska som andraspråk. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Under läsåret har vi inte haft någon elev i 

årskurs 4 till 6 som läst svenska som 

andraspråk. 

 Andelen elever i åk 6 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella ämnesproven 

i matematik. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Resultatet är bättre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi har fortsatt med flexibel resurs på matten 

för att ge alla goda möjligheter att utvecklas . 

Genom individualisering, flexibel 

gruppsammansättning, möjligheter till tät 

vuxenkontakt och ett lugnt arbetsklimat har vi 

gett alla möjligheter att nå målen. 

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 6 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella ämnesproven 

i engelska. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? 

Resultatet är bättre än föregående år. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi har haft en delad engelsklektion/vecka med 

flexibel gruppsammansättning i klass 5 och 6. 

Detta har gjort att det varit lättare att möta 
varje elev på rätt nivå. Varje elev har fått mer 

tillfälle att träna på att tala. Vi använder 

summativ och formativ bedömning för att 

tydliggöra elevens kunskapsnivå och vad som 

förväntas för nästa steg. 

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 6 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella ämnesproven 

i NO 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Samma 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi tydliggör vilka mål eleverna förväntas 

arbeta med och hur de kommer bedömas. 

Elevernas motivation ökar när de är medvetna 

om detta. 

Övriga kommentarer: 

 Andel elever som minst uppnår betyget 
E i årskurs 6 i samtliga ämnen. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Vår satsning på att få alla att bli godkända i 

basämnena har lyckats. 

Övriga kommentarer: 

 Genomsnittligt meritvärde i åk 6 233,8 230 101,65 % 
Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

Resultatet är bättre än föregående år. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Alla  elever har godkänt betyg i alla ämnen 

detta läsår. Resursfördelningen i åk 6 har gett 

önskad effekt. 

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 6 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella ämnesproven 

i SO 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Samma 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi har fortsatt att arbeta med att synliggöra 

målen och pratat om formativ bedömning, 

vilket lett ttill att eleverna ser sin utvecklingi 

arbetet. Vi har även arbetat medycket med 

att diskutera, se skillnader och att resonera. 

Övriga kommentarer: 

 Andel föräldrar till barn i skolan som 
uppger att "Personalen har höga 

förväntningar på mitt barn. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? 

Bättre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

F-3 Vi har blivit bättre på att informera 

föräldrarna. Det beror även mycket på 

klassammansättningen. Vi har klasser med 

engagerade föräldrar. 

Övriga kommentarer: 

Läsåret 14-15 var det en förälder som 

svarade "vet ej". Vi har inte räknat med det 

svaraet som ett negativt svar. Läsåret 13-14 

var det två föräldrar som svarade "stämmer 

dåligt". 

 Andel elever i åk 3, 5 och 8 som anser 
att "Lärarna i min skola hjälper mig i 

skolarbetet om jag behöver det". 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi har startat med läxhjälp i F-3, tyvärr har 

inte alla haft möjligheten att ta del av detta. 

Det har varit en pedagog som har haft i år 3! 

och en pedagog i år 3 med utvalda elever. det 

har gett resultat. Det har även funnits frivillig 

läxhjälp på skolans fritids en dag i veckan. 

Övriga kommentarer: 

Nästa läsår kommer vi att utveckla arbetet 

med läxhjälp. 

 Andel föräldrar till barn i skolan som 
uppger att "Mitt barn får den hjälp i skolan 

det behöver i skolarbetet 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? 

Likvärdigt 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

F-3: Vi arbetar aktivit med att anpassa 

elevernas arbete utifrån deras förmåga. Vi har 

bra kommunikation med föräldrarna och är 

tydliga med vilka svårigheter eleverna har, 

vilka anpassningar som behöver göras samt 
vilken hjälp de får. Vi har läxhjälp. 

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 3, 5 och 8 som 
anger att "Mina lärare förväntar sig att jag 

ska nå målen i alla ämnen ". 
100 % 95 % 105,26 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Resultatet är betydligt bättre. Samtliga elever 

i åk. 3 och 5 anger något av de två högsta 

värdena i enkäten. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi har arbetat mer med formativ bedömning 

och elevernas själv- och kamratbedömning. Vi 

går igenom målen för undervisningen oftare 

och tydliggör de förmågor som 

undervisningen ska utveckla. Eleverna blir 

medvetna och mer delaktiga i målen. I och 

med detta känner de troligen att vi har höga 
förväntnngar på dem. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Ökad måluppfyllelse i åk. 6 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen i åk. 6 är mycket god. Samtliga elever har klarat kravnivån i alla ämnen. 199 av 322 (61,8 %) kunskapskrav har 

bedömts som mer än godtagbara kunskaper - vilket vi bedömmer som ett mycket högt värde. 

Genomgående från årskurs 2 ser vi att matematik är ett ämne flera elever når mer än godtagbara kunskaper inom. 

I årskurserna 1 till och med 5 finns totalt 22 elever som har något kunskapskrav de inte når kravnivån för. Inom årskurserna 1 

till 3 koncentreras dessa till svenska och matematik medan det i de högre årskurserna är en spridning mellan ämnena. 

Kommentar: 

Vi ser i ämnesproven att den kommunikativa förmågan (t.ex. beskriva, berätta, resonera, argumentera, förklara, använda 

begrepp) är en förmåga vi behöver träna våra elever mer på för att de lätare ska nå kravnivån i flera kunskapskrav. Även en 

undervisning som är flexibel och anpassad till form och innehåll till enskilda elevers behov är viktig för högre måluppfyllelse. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi vill arbeta med att få alla elever som är i behov av kompensatoriska hjälpmedel, skall känna sig säkra med dem. 

Vi ser i vår analys att vårt arbetssätt ger gott resultat samt att våra enkäter visar att eleverna känner sig trygga och delaktiga i 

vårt sätt att undervisa. 

Vi fortsätter att utveckla vår kommunikativa undervisning i alla ämnen. Det fortsatta arbetet med matematiklyftet med IKT-

inriktning är en del i detta. Parallellt med detta fortsätter vi även att arbeta med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. 

Under läsåret 15-16 kommer denna fortbildning mest att ske under en kompetensutvecklingsdag, på några av skolans 

gemensamma måndagstid för utvecklingsarbete samt fortlöpande i arbetslaget. Det fortsatta arbetet med elevhälsa är viktigt för 

att öka elevernas trygghet och skapa ett bättre  klassrumsklimat som gör att eleverna vågar träna sin kommunikativa förmåga 

mera. 

  

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk. 3 som uppnår 

kunskapskraven i svenska i de nationella 
proven. 

79 % 100 % 79 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

4 elever av 19 nådde ej målet på alla delprov. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

En elev av de fyra eleverna klarade inte 

delprov A, den muntliga delen. Det berodde 

på att eleven är mycket tystlåten, hade svårt 

att framföra egna åsikter hur uppgiften skulle 
lösas samt ställa frågor som rörde uppgiften. 

Två elever av fyra klarade inte delprov B, läsa 

skönlitterär text och svara på frågor kring 

innehållet. En av eleverna har ÅP och kunde 

inte läsa text eller frågor på egen hand. Den 

andra eleven har extra insatser i svenska och 

då främst läsning. 

En elev av de fyra klarade inte delprov C, att 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

läsa en faktatext och svara på frågor kring 

texten. Eleven har ÅP och kunde inte läsa text 

och frågor på egen hand. 

Två av fyra klarade inte delprov D. En elev 

har extra insatser i svenska och då främst 

läsning. Eleven läser inte med flyt och 

korrigerar sig inte alltid vid felläsning. Den 

andra eleven har ÅP och har inte genomfört 
provet med hänsyn till eleven. 

Två elever av fyra klarade inte Delprov F. En 

av eleverna hade svårt med den röda tråden. 

Den andra eleven hade inte ett tydligt slut på 

sin berättelse utan började om och berätta 

nya saker som inte hade med 

ursprungsberättelsen att göra. Eleverna 

behöver hjälp med strukturering av sina 

berättelser. 

En elev av fyra klarade inte delprov G, att 
skriva minst tre meningar med stor bokstav 

och punkt. Eleven hade inte delat upp texten i 

fullständiga meningar. Eleven har extra 

insatser i svenska. 

Övriga kommentarer:  

Eleverna behöver träna på gemensam 

skrivning för att få struktur på sina 

berättelser. En del elever är svaga läsare och 

behöver motiveras. 

  

 Andelen elever i åk. 3 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella ämnesproven 
i svenska som andraspråk. 

0 % 100 % 0 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? 

Hade ingen elev som läste svenska som 

andraspråk föregående år. I år var det 1 elev 

soom läste och som inte nådde upp till målen. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Eleven klarade inte delprov G och delprov H. 

Eleven har svårt att formulera sig i det 
svenska språket och har inte tre fullständiga 

meningar. Eleven har svårt med vokalljuden 

och stavning. 

Övriga kommentarer: 

Föregående år fanns inga elever som hade 

svenska som andraspråk, därför kan vi inte 

jämföra. Eleven har blivit nekad studiestöd 

och modersmålsläraren fanns inte tillgänglig 

under större delen av läsåret. 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk. 3 som uppnått 
kunskapskraven utifrån den undervisning 

som bedrivits. 

92 % 100 % 92 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Av 20 elever är det 13 elever som har uppnått 
alla kunskapskrav i alla ämnen. Av de som 

inte har nått kunskapskraven är det 2 elever 

med ÅP och 4 med extra insatser varav 1 med 

svenska som andra språk. Den sista eleven 

har bra kunskaper men är inte motiverad till 

sina studier. 

Eleverna med ÅP har inte uppnått 

kunskapskraven i flera ämnen. 

Övriga kommentarer: 

Många av svårigheterna speglar av sig i flera 

ämnen. En elev har språksvårigheter vilket 

gör att förståelsen blir påverkad. 

En elev har stora läs- och skrivsvårigheter 

vilket påverkar flera ämnen. Förståelsen finns 

men på grund av svårigheterna är det svårt 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

att nå kraven. 

Undervisningen har anpassats till mindre 

grupper, enskild undervisning, extra insatser, 

anpassad undervisning och digitala verktyg. 

Gruppen har haft outbildad vikarie under 

höstterminen och många resurstimmar 

försvann då vikarien arbetade färre procent 

än ordinarie. 

  

 Andelen elever i åk. 3 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella ämnesproven 

i matematik. 

65 % 100 % 65 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? 

13 av 20 elever har nått godkänt resultat på 

alla delproven i matematik. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Fyra av de sju eleverna hade inte godkänt i 

den muntliga delen av NP. Detta beror mycket 

på att eleverna är tystlåtna och har svårt visa 
sin kunskap vid muntlliga delar. Eleverna fick 

hjälpfrågor (och en förkunskap om vad som 

krävdes) men visade inte sin kunskap trots 

dessa. 

Det var fyra av de sju eleverna som inte hade 

godkänt i del B. Två av de eleverna har 

åtgärdsprogram. I den delen var det 

huvudräkning som de eleverna med ÅP inte 

klarade av. De andra två eleverna hade svårt 

med sannolikhet. 

En elev med åtgärdsprogram klarade inte 

delprov D, som var omkrets. I övrigt är 

klassen duktiga på omkrets. 

En elev hade svårt med uppställning och 

klarade därför inte del F. I övrigt är klassen 

mycket duktiga på uppställning. 

Övriga kommentarer: 

Vi behöver arbeta mer med muntliga delar i 

matematik. Eleverna behöver diskutera mer 
och oftare för att känna sig bekväma i 

situationen och bli mer medvetna om att 

muntliga delar är lika viktiga som skriftliga. 

Det behöver skapas möjligheter till arbete i 

mindre grupper för att alla eleverna ska få 

komma till tals och för att att läraren ska ha 

en möjlighet att få ge respons. 

Vi behöver arbeta mer med sannolikhet för att 

eleverna ska få en bättre förståelse hur det 

hänger ihop. 

Verksamhetens resultatmål: 
IKT är ett fungerande verktyg i undervisningen. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse: 

Alla elever på skolan använder någon form av IKT-verktyg varje vecka. Flera elever använder elevenheter i någon form varje 

dag. 

pedagogerna känner sig säkra på användandet av sin egen lärardator och elevernas datorer. Nästan alla lärare använder 

Smartboarden varje dag. Endast två av lärarna säger att de använder Smartboarden varje vecka. Smartboarden är även det 

verktyg flest lärare vill ha fortbildning inom. Verktygen I-pad och dokumentkamera är de verktyg lärarna är minst säkra på. 

Detta visar att även utbildning på desa är viktig. I dagsläget har tillgången på I-pads och dokumentkameror varit en 

begränsande faktor för lärarna att kunna bli säkra i användandet. 

Kommentar: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Under läsåret 15-16 kommer alla lärare på skolan att delta i matematiklyftet med inriktning mot IKT. Vi kommer att ägna tid åt 



Länghemskolan, Kvalitetsanalys 14/15 14(21) 

kollegialt lärande inom IKT på fortbildningsdagar, gemensam utvecklingstid och i arbetslagen. På APT finns en stående punkt 

där lärare kort visar hur de använt IKT i undervisningen - de som blir intresserade att själva pröva i sin egen undervisning tar 

kontakt för att få mer hjälp av kollegan. Den lokala IKT-gruppen kommer att fortsätta att träffas med mål att underlätta 

utvecklingen både tekniskt och pedagogiskt. Vi kommer att delta i kommungemensamma workshops. På skolan genomför vi 

ett pilotprojekt med chromebooks i årskurs 5. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel pedagoger som anser att IKT är 
ett fungerande verktyg. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Detta är första året vi mäter hur väl IKT 

fungerar som ett pedagogiskt verktyg. 

Samtliga lärare säger att de använder något 

av de olika verktygen varje dag. Alla elever på 

skolan använder själva en elevenhet minst en 

gång varje vecka. Flera elever använder 

elevenheter i någon form varje dag. 

Pedagogerna uppger att de är säkra på sin 

egen lärardator och elevernas dator. De 

verktyg som pedagogerna är minst säkra i 

användandet av är I-pad och 

dokumentkamera. Smartboarden är det 

verktyg flest pedagoger vill ha 

vidareutbildning på. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Underåret har varje lärare fått var sin 

lärardator. Den egna lärardatorn och de 

övriga IKT-verktygen har används mycket 

under året vilket ökat säkerheten. Vi har på 

skolan fått bedband och trådlöst nätverk vilket 

underlättat användandet. Viss utbildning har 

förekommit och alla har hjälpt varandra på 

skolan. Mycket tid har lagts på att få system 
och program att fungera av skolans 

specialpedagog. Även handledning i 

arbetslagen av talsyntes och Inläsningstjänst 

har skett av specialpedagogen. 

Rektorsområdets lokala IKT-grupp har varit 

drivande i utvecklingsarbetet. Skolans IKT-

kontaktperson har tagit ansvar för bland 

annat fortbildning av kollegor i Infomentor 

och vissa appar. Under året har en av 

pedagogerna fungerat som ledare för 
kollegialt lärande för pedagogerna i 

förskoleklassen vilket lett till ett ökat 

kunnande och användande av smartboarden 

och I-pad. Anpassning av IKT-verktyg har 

gjorts till olika elever i behov av särskilt stöd. 

Vi har sett nyttan av detta för eleverna vilket 

varit motiverande för alla oss som arbetar på 

skolan. Motivationen bland oss personal är en 

viktig faktor för att lyckas. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
IKT-didaktik. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse: 

Under året så har vi ökat användandet av IKT-verktyg i undervisningen. Detta gäller inom flera ämnen. Under året så har 

variationen i undervisningen ökat för eleverna tack vara IKT. För elever med extra anpassningar eller särskilt stöd har IKT gett 

en möjlighet i form av till exempel användandet av inläsningstjänst. Möjligheterna för eleverna att vara delaktiga och ha 

inflytande över till exempel redovisningsform har ökat. Vissa appar, som t.ex. Kahoot, har varit populära att använda av 

eleverna. Vi upplever att IKT sammantaget varit motivationshöjande och att det finns en bra potential för verktygen framöver. 
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Kommentar: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Ikt-kontaktpersonerna i Limmared/Länghem tar fram ett förslag till en progressionsplan för elevernas kunskaper i användandet 

av IKT-verktygen. 

På skolan ska vi diskutera och anta en plan för digital didaktik för skolan (svar på vad, hur varför använder vi digitala verktyg 

på skolan?). 

Utveckla undervisningen om nätetik. Vi behöver ägna utvecklingstid för att bestämma om vad vi undervisar, när - vilka 

årskurser - vi undervisar ochhur vi undervisar. Detta kan komma att bli ett komplement till progressionsplanen och den 

digitala didaktiken. 

Kollegialt lärande på APT, skolgemensam utvecklingstid på måndagar, arbetslagets egen tid och fortbildningsdagar. 

Skolans pilotprojekt med chrommebook och GAFE - för att få IKT som ett verktyg i den dagliga undervisningen. 

Att alla elever ska använda inläsningstjänst. 

  

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel pedagoger som uttrycker att 
arbetslagens diskussioner ger stöd i 

planering av undervisning där IKT finns med 

som en del. 

80 % 100 % 80 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Detta är första året vi mäter användandet av 

IKT-verktyg. 

Upplevelsen bland pedagogerna är att det 

under året inte funnits tid i den omfattning 
som varit önskvärd för att prata om IKT-

användandet i arbetslagen. Diskussioner har 

dock skett. Särskilt i förskoleklassen är man 

nöjd med den möjlighet som funnits till 

kollegialt lärande i användandet av 

smartboard. 

Frågan om i hur stor grad diskussionerna i 

arbetslaget har givit stöd i planering av IKT-

användande har ställts som en öppen fråga. 
Pedagogerna uttrycker att de diskussioner 

som förts har varit viktiga för planeringen av 

undervisningen men att mer tid för fler 

diskussioner behövs. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever i behov av stöd eller särskilt stöd 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Prognos måluppfyllelse: 

  

Kommentar: 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi vill arbeta med att få alla elever som är i behov av kompensatoriska hjälpmedel, skall känna sig säkra med dem. 

Vi ser i vår analys att vårt arbetssätt ger gott resultat samt att våra enkäter visar att eleverna känner sig trygga och delaktiga i 

vårt sätt att undervisa. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever med åtgärdsprogram som 
uppfyller kunskapskraven. 

90 % 95 % 94,74 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Resultatet är bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Förra året hade vi inga åp i sexan. I år har vi 

haft ett åp i sexan där eleven nådde minst E-
nivå i samtliga ämnen. De elever som har åp i 

åk 4 och 5 har övervägande samma antal 

rödmarkerade mål eller fler än året innan. 

Detta beror delvis på att kraven för läsåren 

ökar. 

De elever som har haft åp har vi arbetat med 

olika strategier för att hjälpa dem nå målen 

på bästa sätt. Bland annat genom läxhjälp, 

mindre grupp, halvklass, anpassat 

material/uppgifter samt många muntliga 
genomgångar. Under läsåret har vi ändrat 

anpassningarna för att pröva olika strategier 

men vi ser att vi inte har lyckats med alla. Vi 

ser till hösten att vi måste fortstta med 

mindre och flexibla grupper, samt se till att vi 

får ett schema som fungerar med resursen. 

En annan sak som vi ser kan varit påverkan 

till vår låga måluppfyllselse när det gäller åp 

är bortfallet av våra riktade insatser. Vid 
utbildning, möten, nationellla prov 

(genomförande och rättning), vab och 

sjukdom försvinner i första hand resursen, 

vilket drabbar elever med åp mycket hårt. 

De två elever i f-3 som har åtgärdsprogram 

har inte uppfyllt alla kunskapskraven men de 

har gjort en positiv kunskapsutveckling. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Flera elever har övergripande svårigheter som 

avspeglar sig i alla ämnen. Eleverna har extra 

anpassningar, anpassad undervisning, enskilt 

stöd, digitala verktyg och läxhjälp. 

Vissa elever har stora läs och skrivsvårigheter 

och har därför inte uppnått trots alla 

anpassningar.  Andra elevr har en annan 

problematik och hade eventuellt klarat fler 
kunskapskrav med mer tid i höstas. Under 

höstterminen hade eleverna outbildad vikarie, 

vilket har påverkat dem. 

  

Övriga kommentarer: 

Till nästa år vill vi formulera om frågan på 

följande sätt: 

Elever med åtgärdsprogram som har 

minskat antal rödmarkerade 

kunkspaskrav i infomentor under läsåret. 

  

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Högre måluppfyllelse 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Prognos måluppfyllelse: 

  

Kommentar: 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Arbeta med flexibla grupper. 

Fortsätta med individanpassat material. 

Sambedömning. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever i åk. 4-6 som  riskerar att 
inte uppfylla kunskapskraven i matematik. 

7,3 % 0 % 100 % 

  

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Föregående års resultat är ej angivet. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi har arbetat med flexibla grupper och 

anpassat material i matematiken. 

Även om vi har 8% idag som vi ser inte 

kommer uppfylla kunskapskraven i matematik 

ser vi att det skett en förbättring av 

kunskaperna för övervägande del av eleverna. 

Vilket gör att vi kan se att våra flexibla 

grupper ger resultat och att de anpassningar 
vi gjort har gett resultat 

Övriga kommentarer: 

 Skillnad i meritvärde mellan flickor och 
pojkar ska inte överstiga 10 poäng. 

96,3 % 100 % 96,3 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

När vi jämför detta med föregående år ser vi 

en förbättring i meritvärdet, trots att det 

föregående år har varit goda värden. Det har 
skett en förbättring för både flickor och 

pojkar. Skillnaden är fortfarande för stor. (23 

p) 

Vi är fler olika pedagoger som är inne i 

klasserna, det har bidragit till att eleverna får 

möta olika sätta att lära.Vi har också en 

annan dialog när vi sätter betygen än vi haft 

innan med varandra, vi har blivit säkrare med 

betygssystemen. 

Vi kan också se tre läsår tillbaka att det alltid 
har funnits en skillnad på mer än 10 poäng 

mellan flickor- och pojkars meritvärden. 

Vi har haft fler åp bland pojkar, vilket har lett 

att vi delvis anpassat vår undervisning efter 

deras behov. Detta har kan ha bidragit till att 

båda grupperna har ökat sitt meritvärde. 

Övriga kommentarer: 

Vi måste arbeta mer med detta för att kunna 

bli medvetna om varför det finns en skillnad. 
Är toleransnivån den samma mot pojkar och 

flickor? 

Måttet har ändrats till: Pojkarnas meritvärde 

ska motsvara medelvärdet. Beräkningen sker 

genom att pojkarnas meritvärde divideras 

med medelvärdet. Kvoten ska vara 1,0 

  

 Andel elever i åk. 1-3 som når mer än 
godtagbara kunskaper i matematik. 

20 % 20 % 100 % 

  

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Puntken är ny. Resultatet är bättre än 
tidigare. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi har elever som är studiemotiverade och de 

har fått uppgifter anpassade till deras nivå. 

Uppgifterna har utmanat eleverna att komma 

längre i sin utveckling. Eleverna har fått 

arbeta mer med elever på samma nivå, vilket 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

har gynnat dem. 

Övriga kommentarer: 

Under våren 15 är det 7 stycken i år 3, och 4 

st elever i år 2 som når mer än godtagbara 

kunskaper i matematik. 

(f-3) 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Högre måluppfyllelse i svenska. 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Prognos måluppfyllelse: 

Arbetetet med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt har gett en bra utveckling. Vi ser en positiv utveckling i samtliga 

årskurser f-3. 

  

Kommentar: 

Det språkutvecklande arbetssättet påbörjas redan i förskoleklass genom att en läsande klass med läsförståelsestrategier 

introduceras. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Arbete med olika metoder för ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen. 

Arbete med kamratbedömning och bearbetning av texter. 

Arbeteta med att synliggöra målen och gå igenom pedagogiska planeringar för eleverna 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever i åk. 1-3 som når mer än 

godtagbara kunskaper i svenska. 

15,6 % 20 % 78 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Sämre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

I år 1 är det en elev som når mer än 

förväntade kunskaper i svenska.' 

I år 2 är det 6 elever som når mer än 
förväntade kunskaper i svenska. 

I år 3 är det 4 elever som når mer än 

förväntade kunskaper i svenska. 

Vi tror att lärarbedömningen kan vara en stor 

del till resultatet. Vi är mer restriktiva med 

bedömningen. 

Övriga kommentarer: 

En del elever har goda/mycket goda 

kunskaper i några av de olika delmålen i 

svenska men inte i alla. Där av att det är få 
som når över förväntade kunskaper 

  

 Andel elever i åk. 4-6 som riskerar att 
inte uppfylla kunskapskraven i svenska. 

12 % 0 % 0 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Sämre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Klassen som slutade sexan förr aåret var fler 

antal elever än inkommande fyra. Antalet 

elever som riskerar att inte uppfylla 
kunskapskraven i svenksa är oförändrade så 

när på en. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

Övriga kommentarer: 

Vi har arbetat med läsförståelsestrategier och 

mycket med textproduktion av olika typer av 

texter. Vi har även arbetat med 

kamratbedömning och bearbetning av tester. 

Inflytande/delaktighet 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 3, 5 och 8 som 
anser att "Lärarna i min skola tar hänsyn till 

elevernas åsikter". 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Resultatet är betydligt bättre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi har särskilt under de två senaste åren 

satsat på att utveckla en kommunikativ 

undervisning i alla ämnen. En del i detta, men 
bara en del, är arbetet med ett språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt. Att göra 

undervisningen mer kommunikativ började 

som en del i att nå högre måluppfyllelse inom 

matematiken. Vi tror att undervisningen där vi 

lärare och elever pratar mycket med varandra 

av eleverna upplevs som att de "delaktighet 

och inflytande", dvs. blir lyssnade på och har 

inflytande. Vi tror inte att"...tar hänsyn till 
mina åsikter" alltid måste handla om 

situationer då man bestämmer saker. 

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 3, 5 och 8 som 
svarar att "Jag vet vad jag ska kunna för att 

nå målen i de olika ämnena". 

100 % 85 % 117,65 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Resultatet är bättre än föregående år. 

Samtliga elever anger i år något av de två 

högsta värdena i enkäten - men samtidigt ser 

vi att andlen elever som anger det högsta 

värdet har minskat. 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Eleverna upplever i hög grad att de får den 

hjälp de behöver i skolarbetet och att lärarna 

har höga förväntningar på dem. Genom att vi 

arbetar mycket med att synliggöra målen för 

eleverna och tillsammans med eleverna 

bedöma hur de ligger till i förhållande till 

målen tror vi att de har blivit mer medvetna 

om att de arbetar mot mål. När vi arbetar 
med eleverna arbetar vi alltid med delmål och 

vi tror att eleverna har svårt att veta vad 

målen för "hela ämnet" är. Eftersom eleverna 

behöver ha anpassade mål (inom den 

proximala utvecklingszonen) att arbeta mot är 

det alltså det närlliggande målet som blir 

tydligt för eleven. Vår målsättning är att 

eleven ska veta vad nästa steg för just 

honom/henne är. 

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 3, 5 och 8 som 
anger att " Jag får veta hur det går för mig i 

skolarbetet". 

95 % 95 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? 

Resultatet är  något bättre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi arbetar aktivt med att tydliggöra målen och 

med formativ bedömning i olika formerVi 

försöker att vara tydliga med vad eleverna 

skall läras sig och arbeta med.  Vi känner 
dock själva att vi gör detta med varierad 

kvarlité och skulle villa göra detta oftare. 

Övriga kommentarer: 
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Arbete i verksamheten 

Ekonomi 

Övriga mål enligt lagkrav 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Trivsel och trygghet 

Vi har fortsatt en hög måluppfyllelse när det gäller elevernas trivsel och trygghet. Vårt mål är att alla elever (100%) ska trivas 

och vara trygga. Vi har inte nått ända fram till målet men fortsätter att arbeta mot det. 

Kunskaper 

Elevernas kunskaper är fortsatt på en hög nivå. Något bättre i år än föregående år. 

Stöd till elever 

Alla elever har inte nått godkänd nivå på alla kunskapskrav. Vi har därmed inte nått målet att alla elever ska få det stöd de 

behöver. 

  

Sammanfattande analys 

Trivsel och Trygghet 

Trivsel och trygghet är överlag stor på skolan. Särskilt gäller detta i de situationer då elevernas ordinarie lärare finns i närheten. 

De situationer då otrygghet förekommer är under raster. Vid dessa tillfällen är elevernas ordinarie lärare inte alltid tillgängliga 

för eleverna. 

Vid riskzonsinventering har olika platser på skolan nämnts som möjliga för otrygghet. En sådan är omklädningsrummen. Här 

har vi sett till att det alltid finns en pedagog som har tillsyn. 

Under året har olika incidenter inträffat som har krävt åtgärder och uppföljning. Eleverna märker att incidenterna följs upp 

vilket ger dem trygghet samtidigt som vi förbättrar vårt främjande och förebyggande arbete. 

Kunskaper och särskilt stöd 

Vi har rutiner för att fånga upp alla elever som är i behov av särskilt stöd. Vi har rutiner för att samtala om undervisningen i 

arbetslaget (fokusträffar). Vi har rutiner för arbetet med åtgärdsprogrammen. 

Vi behöver fortsätta att utveckla arbetet med särskilt stöd. 

  

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Trivsel och Trygghet 

Satsningen på utvecklad elevhälsa ska prioriteras. Häri ligger alla delar som beskrivs i kommunens elevhälsoplan. 

Arbetet vi gör med utgångspunkt i likabehandlingsplanen ska utvecklas och vara en aktiv del av vardagsarbetet. 

Kunskaper och särskilt stöd 

Fortsatt arbete med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (t.ex genom explicit språkundervisning samt en läsande 

klass) i alla ämnen och årskurser. 

Utveckla arbetet med IKT i skolan dels som verktyg med anpassade pedagogiska program men även som redskap för att 

utveckla engagerande elevuppgifter som inte är möjliga utan den digitala tekniken. 

Utvecklade former för att bättre kunna möta varje elevs behov i undervisningen. 

Satsningen på utvecklad elevhälsa ska prioriteras. Häri ligger alla delar som beskrivs i kommunens elevhälsoplan. 

Organisera det allmänna stödet i utvärderingsbara tidsperioder. Stödet ska vara flexibelt utifrån de enskilda elevernas behov. 
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Utveckla arbetet i elevhälsogruppen. 

  


