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Resultatet av årets verksamhet 

Normer och värden 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 3, 5 och 8 i 
grundskolan samt elever i Tranemo 

gymnasieskola som trivs 

100 % 100 % 100 % 

Lika bra. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Eleverna upplever sig trygga i klassrum och 

på raster med trygga vuxna omkring sig. 

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 3, 5 och 8 i 
grundskolan samt elever på Tranemo 

gymnasieskola som känner sig trygga i 

skolan. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Eleverna upplever sig trygga i klassrum och 

på raster med trygga vuxna omkring sig. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska trivas. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

Båda enkäterna visar att eleverna trivs mycket bra eller bra på skolan. 

Måluppfyllelse 

Lika bra som förra året. 

Analys 

Vi arbetar mycket med att eleverna ska känna sig trygga och trivas på skolan. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta med våra gruppstärkande aktiviteter, vilka beskrivs i Likabehandlingsplanen. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever i åk 3 och 5 som trivs 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Samma. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Eleverna upplever sig trygga i klassrum och 

på raster med trygga vuxna omkring sig. 

Övriga kommentarer: 

 Trivselenkät på skolan 

97 % 100 % 97 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi har arbetat extra med värdegrund och 

trygghet på raster. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska känna sig trygga 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 
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Resultat 

Båda enkäterna visar att eleverna trivs mycket bra eller bra på skolan. 

Måluppfyllelse 

Lika bra som förra året. 

Analys 

Vi arbetar mycket med att eleverna ska känna sig trygga och trivas på skolan. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta med våra gruppstärkande aktiviteter, vilka beskrivs i Likabehandlingsplanen. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som känner sig trygga. 

97 % 100 % 97 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi har arbetat extra med värdegrund och 

trygghet på raster. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultat 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 3 som uppnår 

kunskapskraven i de nationella ämnesproven 
i svenska. 

72 % 100 % 72 % 

Sämre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

5 av 7 delprov klarade alla elever i åk 3. De 

delprov som dessa elever inte har lyckats med 

handlar om läsförståelse i berättande text och 

faktatext. Berörda elever har aktiva 

åtgärdsprogram. 

Övriga kommentarer: 

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

i svenska som andraspråk. 

 0 %  

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? 

I år har vi inga elever som läser sv som 

andraspråk. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

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

i matematik. 

50 % 100 % 50 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Klart sämre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi måste analysera detta närmare. Tre av 

eleverna i åk 3 har aktiva åtgärdsprogram. 

Övriga kommentarer: 

 Andel elever i åk 3 som uppnått 
kunskapskraven utifrån den undervisning 

som bedrivits. 

69 % 100 % 69 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Klart sämre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

I klassen finns flera elever i behov av särskilt 

stöd. Dessa har aktiva åtgärdsprogram. 

Matematik och svenska är ämnen som fler än 

en elev inte når målen och vi arbetar vidare 

med åtgärdsprogram. 

Övriga kommentarer: 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

i svenska. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Klart bättre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Det som sticker ut lite är den mycket bra 

läsförståelsen där 11 av 18 har A eller B. Att 
det blev så bra kan bero på att läsning och 

förståelse har prioriterats i både åk 4 och 5. 

Övriga kommentarer: 

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

i svenska som andraspråk. 

 0 %  

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Inga elever med sv som andraspråk. 

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 matematik. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Eleverna är bra på är att förstå begrepp och 

att välja metod när de ska lösa problem. De 

är något sämre på att kommunicera hur de 

resonerar när de löser problem. 

I det muntliga provet har det varit lättare att 
få dem att motivera och förklara för varandra 

hur de tänker för att lösa uppgifterna än i 

skriftliga uppgifter. 

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? 

Bättre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

De flesta eleverna har varit motiverade att 
lära sig engelska och har tyckt att det är 

roligt, vilket kanske beror på att många 

använder engelska på fritiden med datorspel o 

dyl. 

En av eleverna har haft åtgärdsprogram i 

engelska fram till nu men har nu klarat 

proven på E nivå. 

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? 

Lika bra. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi har arbetat med att göra no-

undervisningen verklighetsnära och greppbar 

för eleverna. 

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? 

Erfaren pedagog med stor kunskap om 

eleverna samverkar till ett hög måluppfyllelse. 

Vi är glada över att alla har nått målen och 

önskvärt hade varit högre måluppfyllelse. I 

klassen finns ett par elever som har 



Dalstorpskolan, Kvalitetsanalys 6(15) 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

utvecklats extra mycket, vilket bland annat är 

tack vare rätt insatser. 

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? 

Lika bra. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi har arbetat med att få so-undervisningen 
verklighetsnära och intressant. 

Övriga kommentarer: 

 Genomsnittligt meritvärde i åk 6 

221,1 197,8 111,78 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Klart bättre än målvärdet. Värt att notera är 

att flickorna har 216 och pojkarna 226. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Erfaren pedagog med stor kunskap om 

eleverna samverkar till ett hög måluppfyllelse. 
Vi är glada över att alla har nått målen och 

önskvärt hade varit högre måluppfyllelse. I 

klassen finns ett par elever som har 

utvecklats extra mycket, vilket bland annat är 

tack vare rätt insatser. 

Värt att notera är att på områdets övriga 

skolor har flickorna högre eller mycket högre 

meritvärde än pojkarna. 

Övriga kommentarer: 

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

skolarbetet om jag behöver det". 

97 % 100 % 97 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Lite sämre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

De flesta eleverna upplever att de får den 

hjälp de behöver med skolarbetet. 

Övriga kommentarer: 

100% av eleverna i åk 3 anser att de får hjälp 

i skolarbetet när de behöver. I åk 5 anser 
94% att de får samma stöd samt ca 6% (en 

elev) som anser att det stämmer ganska 

dåligt. 

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

ska nå målen i alla ämnen ". 

93 % 100 % 93 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Lite bättre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi har arbetat en del med att eleverna ska 

känna att vi har höga förväntningar på deras 
högsta möjlga måluppfyllelse. Det har gett 

resultat. 

Övriga kommentarer: 

I respektiven årskurs är det en elev som inte 

vet (åk 5) respektive anser att det stämmer 

ganska dåligt (åk 3). 

Verksamhetens resultatmål: 
Ökad måluppfyllelse i SVENSKA 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

För hela skolan har 89% av eleverna nått målen i svenska. 

Måluppfyllelse 
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Nio elever har ännu inte nått målen (alla åk utom åk 6), varav flest i åk 1 och 3.. 

I åk 6 har alla elever fått minst E. De högre betygsstegen fördelar sig med nio elever som nått C samt en B-kvalitet. 

Analys 

Pedagogerna har arbetat mycket med läsförståelse, inte minst utifrån "En läsande klass". Det har inneburit ett gemensamt fokus 

på läsförståelse utifrån ett gemensamt material som pedagogerna upplever har haft god effekt i flera ämnen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta arbetet med "En läsande klass". Utveckla metodiken till andra ämnen t ex matematik, so, no. 

Resultaten av nationella proven visade att vi behöver arbeta mer med att skriva berättande text. 

  

Verksamhetens resultatmål: 
Ökad måluppfyllelse i SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 

 Ej påbörjad 

Inga elever läser svenska som andraspråk detta läsår. 

  

Verksamhetens resultatmål: 
Ökad måluppfyllelse i ENGELSKA 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

95% av skolans elever nådde målen i engelska. 

Måluppfyllelse 

Endast fyra elever (åk 2, 4 och 5) har ännu inte nått målen i engelska. 

I åk 6 har alla elever fått lägst E. De flesta eleverna fördelar sig på de högre betygsstegen, varav roligast är fem elever som når 

A-kvalitet. 

Analys 

Vi har arbetat extra med att skriva för att stava, kunna använda ord i meningar, träna på fraser och dagligt tal, vilket har gett 

resultat. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Se till att alla elever når högsta möjliga måluppfyllelse genom att visa på de olika kvalitetsskillnaderna i betygsstegen genom 

exempel. 

  

Verksamhetens resultatmål: 
Ökad måluppfyllelse i MATEMATIK 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

Av skolans elever når 90% målen i matematik. 

Måluppfyllelse 

Åtta elever (åk 2-5) har ännu inte nått målen i matematik. 

I åk 6 har alla elever fått lägst E. Hälften av eleverna fördelar sig på de högre betygsstegen, varav roligast är tre elever som når 

A-kvalitet. 

Analys 
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Vi har arbetat med att redogöra för hur man löser en uppgift, vilka strategier och metoder man använder samt diskuterat 

samband och lösningar. Vi upplever att eleverna har utvecklat sin förmåga att redovisa sina tankegångar vid problemlösning. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Arbeta med matematiklyftet under kommande läsår med valda moduler. 

  

Verksamhetens resultatmål: 
Ökad måluppfyllelse i NO 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

Av skolans alla elever når 94% målen. 

Måluppfyllelse 

Eleverna i åk 1-3 har 92% av eleverna nått målen i no (tre elever i åk 2-3 har ännu inte nått målen). 

No-ämnen i åk 4-6 har 95% av eleverna nått målen. 

I åk 6 har alla elever fått lägst E i fysik och i biologi och kemi har alla elever fått lägst D. Eleverna fördelar sig på alla betygssteg, 

där kemi sticker ut med en majoritet av eleverna som når C- och B-kvalitet. 

Analys 

Vi har arbetat med att göra no-undervisningen verklighetsnära och greppbar för eleverna. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Arbeta med verklighetsanknuten no-undervisning som gör ämnet mer lätt att förstå och se sammanhang och kunna göra 

jämförelser och slutsatser. 

  

Verksamhetens resultatmål: 
Ökad måluppfyllelse i SO 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

Skolans totala måluppfyllelse är ca 96%. 

Måluppfyllelse 

So i åk 1-3 når 94% målen (två elever åk 2 och 3 når ännu ej målen). 

So-ämnena i åk 4-6 når 98% målen (en elev i åk 5 når ännu ej målen). 

Analys 

Vi ser goda resultat och har arbetat med att göra so-ämnena verklighetsnära. Vi ser att ju äldre eleverna blir och ju mer man 

tränar, desto bättre analysförmåga tillägnar de sig. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Arbeta med verklighetsanknuten so-undervisning som gör ämnet mer lätt att förstå och se sammanhang och kunna göra 

jämförelser och slutsatser. 

  

Verksamhetens resultatmål: 
Ökad måluppfyllelse i SLÖJD 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 
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98% av skolans elever i åk 3-6 har nått målen. 

Måluppfyllelse 

En elev i åk 5 har ännu inte nått målen. 

I åk 6 har alla elever lägst E och fördelar sig på E-C. 

Analys 

För att fler elever ska nå målen måste vi arbeta ännu tydligare med att beskriva processens betydelse från lektion ett. Visa på 

olika kvaliteter i processen genom olika exempel. Viktigt också att hela tiden påminna/upprepa om processen olika steg. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Åk 3-4 Börja varje lektion med en kort repetition av processens steg tillsammans. 

Åk 5-6 Beskriva de olika kvaliteterna utifrån kunskapskraven i betygsstegen när det gäller processens olika steg. 

Verksamhetens resultatmål: 
Ökad måluppfyllelse i MUSIK 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

99% av skolans elever når målen. 

Måluppfyllelse 

Endast en elev i åk 5 når ännu ej målen i musik. 

I åk 6 når alla elever minst E och ett par elever når D- och C-kvalitet. 

Analys 

Att alla elever har nått målen är extra positivt då lokal och utrustning brister i förhållande till antalet elever. Det har varit två 

olika nyexaminerade lärare under läsåret och har haft stöd av en handledare. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Arbeta mot mindre grupper (ca 10 elever/grupp) då utrymme och utrustning skulle fungera mer ändamålsenligt. 

  

  

Verksamhetens resultatmål: 
Ökad måluppfyllelse i IDROTT OCH HÄLSA 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

96% av skolans elever når målen. 

Måluppfyllelse 

Tre elever i åk 4-5 når ännu ej målen. 

I åk 6 når alla elever lägst E. Majoriteten av eleverna når de högre betygsstegen, varav roligast är att tre elever når A-kvalitet. 

Analys 

Ett par elever har fått extra simträning för att nå målen. Ett par elever i åk 4-5 har vi inte lyckats få till ämnets undervisning. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Skapa utrymme för extra stöd i idrott och hälsa när så behövs. 
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Verksamhetens resultatmål: 
Ökad måluppfyllelse i BILD och FORM 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

98% av skolans elever når målen. 

Måluppfyllelse 

Två elever i åk 4-5 når ännu ej målen. 

I åk 6 når alla elever lägst E. Knappt hälften av eleverna når de högre betygsstegen, varav roligast är att tre elever når B-A-

kvalitet. 

Analys 

Vi har goda resultat då vi har blivit bättre på att tydliggöra kunskapskraven, visa på olika kvalitéer i elevernas arbeten och ge 

formativ bedömning under arbetets gång. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Utveckla arbetet med digitala verktyg för de äldre eleverna. 

Verksamhetens resultatmål: 
Ökad måluppfyllelse i TEKNIK 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

100% av skolans elever når målen. 

Måluppfyllelse 

I åk 6 når alla elever lägst D. Fem elever av eleverna når de högre betygsstegen. 

Analys 

Vi har arbetat med att göra no-undervisningen verklighetsnära och greppbar för eleverna. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta arbeta med verklighetsanknuten no-undervisning som gör ämnet mer lätt att förstå och se sammanhang och kunna 

göra jämförelser och slutsatser. 

  

Verksamhetens resultatmål: 
Ökad måluppfyllelse i HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

100% av skolans elever når målen. 

Måluppfyllelse 

I åk 6 når alla elever lägst D. Majoriteten av eleverna når de högre betygsstegen C-B-kvalitet. 

Analys 

Undervisande lärare har varierat under läsåret och det har särskilt varit sårbart vid de praktiska tillfällena i Tranemo. Trots det 

har eleverna nått målen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Ta fram bedömningsexempel för att eleverna ska känna till vad som krävs för de olika betygen inför varje arbetsområde. 
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Verksamhetens resultatmål: 
Utveckla ämnesövergripande arbetssätt 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Resultat 

Enstaka pedagoger har arbetat ämnesövergripande i klassrummet samt med ett par kollegor men vi har inte haft temaarbete 

som involverat hela skolan. 

Måluppfyllelse 

  

Analys 

Vi upplever att vi haft svårt att ta oss tiden att göra större skolövergripande temaarbeten tillsammans detta läsår. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi vill gärna arbeta mer ämnesövergripande och gör ett nytt försök under nästa läsår. 

Verksamhetens resultatmål: 
Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

93% av eleverna upplever att deras lärare har höga förväntningar på deras måluppfyllelse. 

Måluppfyllelse 

I åk 3 är det en elev som anser att det stämmer ganska dåligt. 

Analys 

Vi har arbetat en del med att eleverna ska känna att vi har höga förväntningar på deras högsta möjlga måluppfyllelse. Det har 

gett resultat. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Pedagogerna behöver få eleverna att uppleva att de förväntar sig att eleverna ska nå högsta möjliga måluppfyllelse. Vi ska 

arbeta med att förklara begrepp som till exempel "förväntan" samt förtydliga kunskapskraven för eleverna kontinuerligt. Vi 

måste också bli bättre på att förklara kvalitetsskillnaderna i de olika betygsstegen så att eleverna förstår, t ex genom exempel. 

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". 

93 % 100 % 93 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Lite sämre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Eleverna har blivit mer medvetna om vad 

kunskapskraven innebär och hur de ska nå 

sina egna uppsatta mål. Enligt Skoldialogens 
enkäter till åk 3 och 5 uttrycker 93% att 

lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter. 

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". 
92 % 100 % 92 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

De flesta anger att de vet vad de ska kunna i 



Dalstorpskolan, Kvalitetsanalys 12(15) 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

de olika ämnen för att nå målen. 

Åk 5 anger ca 8% (en elev) att de inte vet. Åk 

3 anger ca 7% (en elev) att det inte stämmer 

alls. 

Övriga kommentarer: 

  

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

skolarbetet". 

93 % 100 % 93 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Samma. 

I åk 3 anger 15% att det stämmer ganska 
dåligt medan åk 5 till 100% anger att det 

stämmer bra eller mycket bra. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Det kan vara en mognadsfråga, vilket gör att 

det är svårare att förklara och förtydliga 

kunskapskraven för elever i åk 3 än i åk 5. 

Dessutom har elever i åk 5 tränat fler år i 
skolan på att förstå kunskapskraven. 

Övriga kommentarer: 

  

Verksamhetens resultatmål: 
Elever och föräldrar vet och förstår kunskapskraven i alla ämnen. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

De flesta anger att de vet vad de ska kunna i de olika ämnen för att nå målen. Åk 5 anger ca 8% (en elev) att de inte vet. Åk 3 

anger ca 7% (en elev) att det inte stämmer alls. 

90% av föräldrarna uppger att de får information om hur det går för sitt barn i skolan. 

Måluppfyllelse 

Klart bättre än förra året. 

Analys 

De flesta elever och föräldrar anser att de vet och förstår kunskapskraven i alla ämnen. Vi har arbetat mycket med detta i 

vardagsarbetet med eleverna, med föräldrarna vid utvecklingssamtal, föräldramöten och via skriftliga omdömen. 

Det kan vara en mognadsfråga, vilket gör att det är svårare att förklara och förtydliga kunskapskraven för elever i åk 3 än i åk 5. 

Dessutom har elever i åk 5 tränat fler år i skolan på att förstå kunskapskraven. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta utveckla vårt arbete med att förtydliga kunskapskraven och de olika kvaliteterna för elever och föräldrar. 

Verksamhetens resultatmål: 
Eleverna vet när och hur de kan påverka. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

93% av eleverna upplever att lärarna tar hänsyn till deras åsikter. 

Måluppfyllelse 

Lite sämre än förra året. 

Analys 

Vi arbetar mycket med att eleverna ska förstå att de kan påverka sin skolvardag. Men det är svårt att få dem förstå hur de 

demokratiska systemen fungerar. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 
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Tydliggöra för eleverna när de påverkar och vilka resultaten blir. 

Verksamhetens resultatmål: 
Samarbete Skola och Hem 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

Vi har ett gott samarbete med föräldrarna. 

Måluppfyllelse 

Vi har genomfört två Brukarrådsmöten (gemensamt för Dp ro) under hösten och ett under våren. Vi har också haft två extra 

möten för Dp och Lp för att nå ut med information om ombyggnationen. Dessutom har vi haft sedvanliga föräldramöten och 

täta kontakter med föräldrar vid behov. 

Analys 

Det har varit representation från alla Brukarråd av föräldrar och pedagoger (ej pedagog från Lp). Föräldrarna har varit aktiva 

och intresserade av skolans verksamhet samt bidragit ekonomiskt till lekutrustning och vissa aktiviteter. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi fortsätter med gemensamma Brukarrådsmöten nästa läsår för att visa på att det är ett rektorsområde men också för att dra 

nytta av de olika Brukarrådens engagemang och erfarenheter. 

Arbete i verksamheten 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 3, 5 och 8 som 
anger att "skolarbetet gör mig så nyfiken att 

jag får lust att lära mig mer". 

80 % 100 % 80 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre. 80% av eleverna upplever att det 

stämmer bra eller mycket bra att 

undervsiningen gör dem nyfikna. De 

resterande 20% anser att det stämmer 

ganska dåligt. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi upplever att det är en utmaning att skapa 
intresse och motivation för elevernas 

kunskapsinhämtning. Vi måste utveckla vår 

förmåga att lyckas med detta. Vi ska arbeta 

mer med att få ett positivt inlärningsklimat i 

klassrummet. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Undervisningen ska skapa nyfikenhet och lust att lära. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

80% av eleverna upplever att undervisningen skapar nyfikenhet och lust att lära, med ungefär samma fördelning på åk 3 och 5. 

De övriga 20% anser att det stämmer ganska dåligt. 

Måluppfyllelse 

Bättre än förra året. 

Analys 

Vi upplever att det är en utmaning att skapa intresse och motivation för elevernas kunskapsinhämtning. Vi måste utveckla vår 

förmåga att lyckas med detta. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi ska arbeta mer med att få ett positivt inlärningsklimat i klassrummet. 
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Övriga mål enligt lagkrav 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska få det stöd de behöver. 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Resultat 

64% av eleverna har helt eller delvis avslutade åtgärdsprogram. 

Måluppfyllelse 

  

Analys 

Pedagogerna har gjort ett fantastiskt arbete med övrig EHG-personal för att möta alla elever som är i behov av särskilt stöd. 

Insatser har gjorts i form av anpassat material, extra vuxna och enskilda stödinsatser. 

Under läsåret har särskilt åk 2-3 haft det jobbigt och en extra vuxen har satts in i klassrummet. Även kurator och skolpsykolog 

har varit inkopplade. Även en anmälan från Skolinspektionen inkom. 

Under våren har även åk 5 haft ett oroligt klassrumsklimat emellanåt och det har varit täta kontakter med hemmen samt extra 

resursperson i klassrummet. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsatt flexibel organisation och snabbt agerande för att möta alla elever som är i behov av särskilt stöd. I första hand ges 

särskilt stöd inom klassens ram och i andra hand kan kortare stödinsatser ges utanför klassrummet. 

  

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

På Dalstorpskolan uttrycker elever och föräldrar att eleverna trivs och känner sig trygga. 

Resultaten på nationella proven i åk 6 är mycket goda (100% måluppfyllelse) medan resultaten i åk 3 är varierande från lägsta 

50% i matematik till högsta 72%  i svenska. Totalt är måluppfyllelsen i åk 3 69%, vilket är mycket lägre än vi hade trott.  

Måluppfyllelsen i åk 6 är sammantaget bra då alla elever har fått minst E i alla ämnen. I flera ämnen har även högre 

betygskvaliteter B och A nåtts, vilket är glädjande. 

Det genomsnittliga meritvärdet är bättre än målvärdet. 

Sammanfattande analys 

Vi har fortsatt hög måluppfyllelse när det gäller elevernas trivsel och trygghet. Våra gruppstärkande värdegrundsaktivieter har 

haft önskad effekt. 

För hela skolan är måluppfyllelsen god i alla ämnen (89-100%), där svenska och matematik ligger lägst, runt 90%-strecket. Vi 

behöver arbeta mer med läsförståelse och att uttrycka sig i berättande text i svenska och med problemlösning i matematik. Vi 

har arbetat med dessa områden under läsåret men det har inte räckt ända fram. 

Elever och föräldrar upplever att eleverna har inflytande över sin skolvardag (93% i åk 3 och 5) och att lärarna har höga 

förväntningar på elevernas måluppfyllelse (93% i åk 3 och 5). Däremot behöver vi arbeta mer med att undervisningen ska skapa 

nyfikenhet och lust att lära (80% i åk 3 och 5). 

När det gäller elever i behov av särskilt stöd har vi avslutat 64% av aktiva åtgärdsprogram helt eller delvis och den andelen 

måste vi se till att öka under nästa läsår. Vi måste bli bättre på att följa upp att insatser ger önskad effekt. Under innevarande 

läsår har vi haft två resurspersonstjänster (flera olika personer av olika skäl) i två klasser (åk 2-3 och 4-5) där vi har haft ett par 

elever per klass som har olika problematik som koncentrationssvårigheter, motoriska svårigheter samt svårt att se varför man 

måste vara i skolan. Intensiva insater pågår. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

1. Fortsätta värdegrundsarbetet för att alla elever ska känna trivsel och trygghet genom att utveckla Likabehandlingsplanen. 
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2. Ökad måluppfyllelse i alla ämnen, främst arbeta med svenska (läsförståelse och berättande text) och matematik 

(problemlösning). Aktiviteterna görs inom Matematiklyftet och till viss del genom Språkutvecklande arbetssätt (enstaka 

pedagoger). Vi måste bevaka elevernas måluppfyllelse i avlämnande och blivande åk 3 i främst matematik. 

3. IKT-satsningen ska bidra till att använda metodik som gör att eleverna upplever att skolarbetet gör dem nyfikna så att de vill 

lära mer. 

4. Elever i behov av särskilt stöd ska få det stöd de behöver genom en flexibel och kreativ organisation som tillsammans skapar 

så goda förutsättningar som möjligt för att alla elever ska nå målen. Implementera den nya Elevhälsoplanen. 


